
Харків 2009 · · 



МВС України 

Харківський національний університет виутріrшrіх справ 

Кафедра цивільного права та процесу 

Кафедра цивільно-правових дисциплін 

Навчально-наукового інституту права, економіки та соціол01ії 

Кафедра правових основ підприємницької дія.тrьності 

!1авчально-наукового інсттк'Т"{'"'"' пuава, економіки та соціолоrії 

код зкземnляра 359408 

ІІІІІІІІІ ІІІ 1111111111111 ІІІ ІІІІІІІІІ/ІІІ 

ПРОБЛЕМИ 
І~ИВІЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОІ,ЕСУ 

Матеріали 

міжнародної наукоВо-практичної конференції: 

присВяченій пам'яті професора О. А. Пушкіна 

23 траВня 2009 р. 

Харків 2009 -----..... ...,.,... ... ~-~ 
\ ·"·· . ~ .. •"• .: 
' tf'f:·~•-: _, .. ,;., -~М -:_,.,.; f·: 

' ~~~·••oitt :tid 



ББК 67.9(4укр)304+310я7 

П32 

удк 347(447)+351.743(07) 

Друкується lfiдnoEfiднo до рс•зrюрядження рею:юіщ 

ХаркіВського національного уніВерситету внутріu,ніх cnpaEf 
N9 66 Від15.04.2009 р 

П 32 Проблеми цивіІІhного права та процесу : матеріачи Л·Іі.>І<На 

роіl:НОЇ науково-практичної конференції, прио~яченій па

м'яті професора О. А. Пушкіна (23 травня 20J9 р.). - Х. : 
Вид-во Харк. нац. ун-ту ннутр справ, 2009. -· 4:'>6 ·:. 

У збіртtку прсдппа6лсиі J/li'JІІ 1myкo6ux дon('l(fiдeri та иоfіідоІtЛСІІІ• уч~rс-

1111 кіВ міжиародr10ї науко6о-праюпuчної коиферешрІ, npu.:t1л•tc7tili ІІ•І.\1 'xmt 
І1рrф.;сора О. А. ГІушкі,т (?1 mprt8ня }{)09 року) 

Матеріали видано в авторській редаІЩП 

ББК 67.9(4укр)ЗО4+З10я7 

© Харкіоськи.w паніона.'!Ьни\1 уні11ерситет внутріншіх справ, 2009 

~на.1ІІІН& .. идичшt ака'lе\tія 
УІqІ8інн імені Jl~ Мудроrо 

ifq'f.~, 
2 



Тез-и повідомлень та виступів 

Сібільов М. М. 

ДО ПИТАННЯ ЩОДОТІІ.УМАЧЕННЯ ЗАПОВІТУ 

Тлумачення :<amJ6imy - це з' ясування змісrу :~повіту, як дійспого од

носторонньоrс правочину, з текс1у якого неможливо встановити справ

жшо волю З<ШОІ3ідача. Оrже, НЄІ-І,Ї.йсний заповіт тлумачетоо не nідшп11є. 

Спід підкреснrrи, що правила про тлумачення правочинів (як од

носторонніх, так і договорів) не були відомі цивільному законодавству 

радмнськнх часіЕ,. Закріплення цих правил в чинному ЦК пов'язане з 

низкою наСl.уннІІ:х обставин. 

По-nерше, визнання об'єктивного характеру поділу права на прива

тне і пубпічне зу Іювило закріплення в ЦК, як кодексі пр~mатного права, 

кодексі громадянського суспільсгва такої Jасади циІІільного законодавст

В<1 , як оюбода доІ овору. Хоча на відміну від UK РФ, який в ст. 1119 прямо 
закріпив снободу заповіrу, ЦК не иістить такої стаггі, зміст ст. cr. 1235-
1240, 1244, 1246, беJумовно, свідчить, про re, що і ЦК визнас свободу за
повіту. Сутніощ, с6ободи догоВору полягає в пшу, що сторони є віль

ними в уклад~нні договору, виборі контрагента та визначенні умов до

говору з урахуванням вимог ЦК та інших актів цивільного законодавст

ва, :1вичаїв діrювс,rо обороту, вимоr ртумносrі та справедливості (ст . 627 
IJ,K) Cymнicmt· сЛободи запоВіту поі1Ягає в тому, що заповідач може на 

шій розсуд: при:н-Іачити шоїми спадкоємцями одну або кіпькох осіб (ч. 1 
сг . 1235 ЦК); без залrачення причин позбавю·и права на спадкування 
будь-я.ку особу з <Іисла спадкоємціІ; за законом, крім осіб, які мають пра·· 

ІН• на обов'язкову частку у спадщині (ч. 2 та 3 cr. 1235 ЦК); скпасти запо
ві1 ~цодо усkї .,;падщини або їі частини (ст. 1236 ЦК); включmи до запові

ту ішні роJІІорядження, передбачені ЦК (ст. 1237-1240, 1244, 1246 ЦК); у 

буш,-я.кий час внести зміни до зщюві·Іу, скасувати чи ск11асти новий за
повіт (ст. 1254 ЦК). 

По-друге, захріплення в ЦК :1азначених заса,:J, надатю можливість 

розглядати до:·овір (правочин) не тільки у якості юридичного факту 

(пі;~стави виникнення, ·1міни та припинення цивільних прав та 
обов'язків), а й у якості соціальних регуляторів цивільних відносин. От
же, чинний UK відмовився від визнання якосгі регулятора цивільних 
відносин лише за нормативними приписами актів цивіТІьноrо за.І<оно

давства. Якщо нормативні приписи, що містяться в актах цивільного 

законодавства, забезпечують зовнішнє (державне) регулювання цивіль
них відносин, ro до1·овори {правочини) забезпечують їх саморегулюван

ня. Про це красномовно свідчать правила про співвідношення актів ци
вільного законод.~всrва і договору, передбачені ст. 6 ЦК. ЗгЦно з ними 
сторони в договорі можуть відсгупати від положень а.І<тів цивіІІьноrо 

законодавства (імперативних пр~mисів, що містяться в них, у тому числі і 
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в ЦК) і врегуньовувати свої ві)цюсини на ВJІаСІПІй ршсуд . Такий ві,цпуп є 

неможГІивим, яюцо в цих актах прямо вказано про це, а також у разі, 

яюцо обом' sоковісrь дпя сторін положень актів цивільного законодавсгва 

вишІИІ!ас з їх 'сІмісту або із суті відносин між сторонами. Відповід.но з ч. 'l 
ст. 6 ЦК за·н-Іачеиі положення :нстосовуються і до односторонніх пр<шо · 
чинів, у І ому •rислі і до зановітів. 

По-третє, чинний ЦК закріпив прано .Jаповідача па скпаданая ·>аrю

віту з умовою (ст. 1242 ЦК), секретного заповіту (ст. ст. 1249-1250 ЦК) та 
право подружжя на складання спільного 3аповіту щодо майна, яке наш'

жить Й()му на праві спільної сумісної власності (ст. 1243 ЦК). Л ри скГІа
данні заповіту з умовою та спі.тп,ного заповіту подружжям, заповід,ач 

(подружжя) має дотримуватися як загатrьних, так і спеціальних ар<ШИТІ, 

.шкріrшених у відповідлих сrатшх ЦК Супєвою особливістю секретного 

заповіту є ге, що він посвіцчується нотаріусом без ознайом'Іення 3 йо1о 

змісrом. Зміст секретного :~аповіту стає відомим при ого.:юrпенні йон) 

нотаріусом, яке віцбувасrься в порядt..)', нере;~баченому ст. 1250 ЦК після 
вЇ[Ікритгя СІІадщини. 

По-четж•ртf', закріll'Іення в llK права про неоGм!'женість пладу, кі .. 
·1ькості, та вартості майна, яке може бути у приватній в•псності фізичної 

особи (ст. 325 ЦК), значно ролuирисrо Мl'ЖІ спадщини. До їі ск:1аду мо
жуть входити, зокрема, ·~емня (земельні ділянки), жиг1ові будинки, квар· 

тири, садиби, будівлі, транспортні :>асоби, засоби виробництв.з, цінісні 

майнові к,омппекси, І'(.ЮШові кошти, цінні папери, інше нерухоме і рухо

ме майно·. 

Усі чотири '!азначені обставини, з о;J;ного боку, сприяють ро нuирен

ню дипюзн пшних 1асад в регуопованні спадкових Вlі(НОС ІІІІ, надаю1 1, 

заrюві,идчсt•і peaлhlri можГІивості ви:шачати на свій ро·куі1 (3а впасною 

вопею) долю спадщини а, з друпнл боку,- ускладнююп, адекватне від· 

творення в особистому ролюрядженні (:~аІншіті) в.'lасної щні н~lЩО ,J.cmi 

сПадlІІИНИ. 

Неадекватність відтворення в 3аповіті ІS.•Іасної воСJі Іаrн>відСІ'Іd щтю 

дtУІі спадщини може бути зумов.'rена, перш 1а нес, неоднаковим викори· 

стапням в ш,ому слів, понять та І·ерміпів, які с заІ·асrьноnрийн:.пи"ш у 

сфері реqових, зобов'яза!rьних, спадконих відносин. Цьому також можу-л, 

снрияти й пеині пеуЗІ'одженості між змісто11 окремих частин >аІюві'ІУ і 

змістом заповіту в цілому, що ускладнююп, розуміння останпьо'і всні 

заповідача щодо долі спадщини. 

Слід вказати, що п.161 Інструкції про порядок вчинення нотаріаль

них дій нотаріусами України, затвсрдженої наказом No20/5 Міністерства 
юстиції України від 3 березня 2004р. (надалі - Інструкція) містить прави
ло про те, що заповіт має бути складений так, щоб розпорядження запо-

1 О. Кухарєв. Повноuаження виконавця заповіту та їх здійснення за но
вим Цивільним кодексом України І Вісник академії nравоuих наук України. ~ 

2004. - N2З. - С. 92. . 
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відача не виІ\ликало не3розумілостей чи суперечок після від:кри:гrя спа

дrцини. Навіть при nосвідченні секретного заповіту, яке відбувається без 

ознайомпення з його змістом, на нотаріуса відповідно до n.162 ІнструкцІі 
поюrадається обов'язок роз'яснити заповідачу, що текст заповіту має 

бути викпадєний таким чином, щоб розпорядження заповіJ.1:ача не ви
кпикало неясностей чи супеперечок після відкриття: спадщини. Аналогі

чні за свою сутністю правила міпяться в п.35 Інструкції про порядок 

вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів 

сі.пьських, сеюпцних, міських Рад, затвердженої наказом Міністерства 

юстиції України N~22/S від 25 серпня 1994 р. та в п.16 Порядку посвід
чення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України N~419 від 

15 червня 1994р. Але наявність в заповіті таких положень згідно зі ст. 49 
Закону України «Про нотаріат>> (в редакції Закону від 1 жовПUІ 2008р.) не 
є підставою для відмови у вчиненні нотаріальних дій, у тому числі і у 

посвідченні запові1у. Не є їх наявність в заповіті і підставою для його 

недійсності (ст. 1257 ЦК). 
Отже, В дійсному запоВіті, посВідченому нотаріусом або іниюю по

садоВою особою, можуть мif..wumucн иоложеиня, що ускладнюють ро

зуміиин остаииьої Оолі заиоОідача щодо долі аrадщиии. Саме тому чин
ний ЦК і передбачає можливість тлумачення заповіту. Ме~пою тлума

чеиuн зtто8іту є забезпечення найбільш повного здійснення волі запові
і\ача після відкриrгя спадщини. 

Оскільки чинний ЦК містить окремі норми (прави.ГІа) щодо тrrума

чення змісту правочину (ст. 213 ЦК), умов договору (ст. 637 ЦК) та запо
віту (ст. 1256 ЦК), слід встановити співвідношення між ними. З ураху
ванням поділу норм права на загальні та спеціальні в :~алежності від 

обсягу (сфери) їх дії, безперечно, норми (правила), що місrяться в ст. 213 
ЦК, с загальними, оскільки вони стосуються усіх правочинів, як односто

ронніх, так і двохсгороюІіх чи багатосторонніх (договорів). Ці заrапьні 

норми (правила) вирішують два принциnових питання, а саме: хто може 

бути суб'єктом тлумачення змісту правочииу; за якими правилами має 

здійснюватися тлумачення. . 
Суб'єктом тлумачепил npa1Joчuui8 згідно зі cr. 213 ЦК є сторона 

(сторони) правочttну. На вимогу однієї або обох сторін суд може поста

новити рішення про тлумачення змісту правочину. 

ПраВила, за якrши має здійсиюВатися тлумачеиия npaBoчІLНJJ міс
тяться в ч. 3-4 ст. 213 ЦК і зводяться до насrушюго. При тлумаченні зміс
ту правочину беруться до уваги однакове для всього змісту правочину 
значення слів і понять, а також загальноприйняте у відповідній сфері 

нідносин значення термінів. Якщо буквальне значення слів і понять, а 

також загальноприйняте у відповідній сфері відносин значення термінів 

не дає можливості з'ясувати зміст окремих частин правочину, останній 

нстан.овшоється порівнявням відповідної частини nравочину зі змістом 
інших його частин, ycLVІ його змістом, намірами сторін. Якщо і у такий 
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СПОсіб НеМОЖ'lИВО Ш13НаЧИТИ спраl<ЖНЮ ВОЛЮ осіб, ІЦО RЧИНИJІИ Пр<ІІЮ
ЧИН, до уваги бсруn.ся мета правочину, зміСІ' понсредні( переп1ворів, 

усталена пракn1ка відносин між сторонами, звичаї ділового обороту, 

подальша поведінк<І е~-орін, текст типового договору та інші обставини, 

які мають істотне значсtп-Ія. 

СутніСІ'Ь цих правил, .я:кі у своїй сукупності сктшдають, так би мови

ти, «Технолоrію тлумачення'' полягає у ноеднаані вихЇ;1.ІfИХ положень 

двох теорій - «теорі'і волі:·> та «теорії вопевиявлення», які протягом три

ва~оr·о часу розглядалися:, як пропшсжні. 

Суть ртбіжностей між ними почягала у визначені ·пго, чому при 

тлумаченні правочину слід ві.Іщавати перевагу: тому, що написано в 

ньому (теорія вопевиявлення), чи тому, що сторони дійсно мали на уна·Іі 

складаючи правочин (теорія Іюлі). В наш час практичне шачештя ]азна

чених розбіжностей JІ..'1Я ттrумачення договору, відзнач<JОть К.Цвайтерт 

та Х.Кьотц, о,ведено нанівець. Тепер усі згодні з тим, що ~' питанні про 

воневиявлення не можна обмежуватися лише тим :нrач~ю1я~1, яке бу•ю 

вкпадепе у ттього «r~ОлРвиявитеТJЄМ» або тією особою, КJ'І:)ій воно fіуло 

а)J,ресовапо під час уктнvхеннн договору чи у даний момент. Визна•Іаль

пнм є те значення, яке моп1а б Hful.aти Іюпевиявлсшпо унв.'Іювана розум" 

па пюдина, що знаходиться в становищі адресата цьш·о во:tевияштенпя і 

яка приймає рішення про йопJ зміст на під.ставі пись\ІШЮ шфіксонаного 

тексту договору та ·s урахуванням усіх інших важ:rи·вих і відомих йш1у 

обставин, що мають до цього ві,Іщошення 2. 

Слід підкреснити ще раз, що норми (правила), пикпацені в ст. 213 Il!< 
щодо суб' єктів і техrю.ТJоІ·U: т.тумаuсння зміе1у нра!'очнніn, с пормами 

:~агальни:м.и. 3агальиі норми- Ц'-' норJ.Іи, що поширюються на pi,JJ: певних 
відносин в ці,юJ.І/. В даному виn<щку йдеться про ріц в.дносин щодо 
т:І)'мачення правочинів. 

Норми (правила) ж, що містяться в ст. 637 та cr. 1267 ЦК, які нрисвя
чені тпумаченшо, ві,цповідно, умов договору, та :Jаповіту, є нормами 

спеціапьними. Сиечіальні uopмu- це н-::Jрми, що встановлюються :J метою 

копкретизаІ\11 та детаJrізацп, врахувашLч своєрі;.'l.ності .. а особпивосп'й 
будь-якого иtщу суспі,Іьних ІІщносин, p(l. яких pery'JIOC гься загапьними 
нормами права4 Оскільки відносини щодо тлумачення правочинів, яr. 
рід, охоплюють ;:ша в~щи відносини, а саме: відносини, щодо ттrумаченпя 

до!'оворів (двохсторонніх чи багатосторонніх правочинів) та відносини, 

2 Цвай1·ерт К. Кётн Х. Введение в сравнительное nравов~дение в сфере 
частнш·о права : В 2-х т.- Т. 2- Пер. с нСІ-'СПкого.- М.: МеждународнЬІе отно

шения. -1998. -С. І 17. 
3 Заrао1ьна теорія держави і права : !Підручник для сту.ІСІІтів юридичних 

вищих навчальних. закладів) /М. В .Цвік. О. В. Петришин, Л. В. Анраменко та ін. , 
За ред. д--ра юрид. наук, проф., ак;щеміка АПрН України М.В.Цвіка, д--ра юрид. 

наук, nроф., академіка АЛрН України О.В.Петришина.- Х.: Право. 2009.- С. 232 
4 Там само. - С. 232. 
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щодо тлумачення заповіту, як одностороm1ього правочину, зазначені 

спеціальні норми спрямовані на врахування особливостей кожного з 

двох ви,п;ів відносин. Оскільки спеціальні норми є виключенням з загаль

ного правила, вени унеможливпюють застосування загальІІИх норм в тій 

частині, які вреРrm>овані спеціа.rІьною нормою. 

Так, згідно зі ст. 6:~7 ЦК тлумачення умов договору здійснюється сто

ронами або судом 1. відбувається за правилами, викладеними в ст. 213 ЦК, 
тобто за загальною нормою. Спеціальна норма щодо прави.,'l тлумачення 

саме договорів юtіщена в ч. 2 ст. 637 ЦК, згідно з якою у разі тлумачення 
умов договору можуn, враховуватиоІ також типоВі умоВи (типоВі дого
Вори), наВіть, якща В догоВорі, що тлумачтпься., немає посилання на ці 

умоВи. ІJ,я спецішп.на норма унеможmшлює застосування при тлумачен
ні умов договору загальну норму, що міститься в ч. 4 ст. 213 ЦК стосовно 
використання при тлумачеІті «тексту типоВого догоВору». 

Відповідно до ст. 1256 ЦК т:r:rумачення заповіrу може бути здійснено 
чише після відкриття спадщини, тобто за відсутносrі заповідача через 

його смерть або ·холошення його померлим (ст. 1220 ЦК). Саме тому при 
тлумаченні заповіІу не діє загальне правило про тлумачення правочину 

його стороною [сторонами), закріплене в ст. 213 ЦК, а діє спеціальне 
правило, закріпнене в ст. 1256 ЦК, згідно з яким тлумачення запоВіту 
3дійснюється сп.zдкоє.wцями, а у разі спору між нuJІщ- судом. 

Пере;Іік осіб, я:кі здійснюють 1~тумачення заповіту, закріrшений в 

ст. 1256 ЦК, як вірно відзначають В.В.ВасюІьченко та Ю.О.Заіка5, носить 
ІJичерпюІй хара~:т.ер. Ось чому помипковою здається думка СЯ.Фурси 

вро те, що право тпумачити заповіт мають не тільки спадкосмці, а й всі 

··ацікавлені і vповноважені особи, до яких необхідно віднесrи відказоо-
• " о о б 

.'Lержувачш та виконаF:щв заповпу . 
іЦодо <<техІюJюrії» тлумачення :~аповіту, то воно має :1дійснюватися 

відповідно до загальних правил, закріплених в cr. 213 ЦК і уже виюІаде
них у цій роботі. Разом: з цим слід вказати і на наступне. Оскільки заповіт 

є одностороннім: прюючином, тобто дією однієї сrорони, він має певні 

особпивості порівняно з двосторонніми чи багатосторонніми правочи
нами (договорами). Т<tк, односrоронній правочин може створювати пра

ва дтІя інших осі5, що ж стосується обов' язків, то за загальним правилом, 
·;акріrІТІеним в ст. 202 ЦК, такий правочин може створювати їх лише дня 
особи, яка його вчинила. І лише, як виЮJючення з загального правила, 

односторонній правочин може створювати обов' язки для інших осіб 

лише у випадках, встановлених зако11оМ, або за домовленістю з цими 

5 Цивільний кодекс України. Постатейний коментар у двох частинах. 
Ч. 2. / Керівники авторського колективу ті відповідальні реда~trори проф. 
А.С.Довгерт, проф.Н.С.Кузнєцова.- К.: Юстініан.- 2006.- С. 889 

6 Науково--прнктичниІt коментар Циві.nьнQІ'О кодексу України: У 2 т~ І За 
відповід. ред. О.В Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнецової, В.В.Луця. - К.: Юрін

ком Інтер, 2005. Т. 2.- C.l025. 
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особами. Згідно з ч. 5 ст. 202 ЦК до правовідносин, які виникли з ог~:но
п·оронніх правочинів, Jастосовуються заt-а.,-rьні положення нро ·ю

бов'язання та про договори, якщо це НІо' суперечить актам цивіпмюгu 

>аконодавства або суті одностороннього право<шну . Ці особливосrі О! r
носruроннього пр<ІВОЧІ1ну впливають і на 1думачення заповіту. Прн 

Тіl)'маченні запові"Іу не можуть використовуватися окремі пранила ч. 4 
(Т. 213 ЦК, які суперечать суті одностороннього правочину. Йдеться про 
врахун<шня :шісrу попередніх переговорів, усталеної практики в~дІОСІ1Н 

між сІ·о1;онами, звичаїв ді.rювого обороту, нодапьшої новеціпки сторін 

правочину, текоу пшових договорів. Ці положення в узаrальнt.'ній фL)

рмі мають бути закріплені в ст . 1256 ЦК. 
Редакція ст. 1256 ЦК потребує уточнень, і 3 урахуванням того, що 

1юсипання s ній на те, що тпумачення 3аповіту здійстоється ві;.щовідн,) 

до ст. 213 t.J,K міститься лише в ч. 2 ст. 1256 ЦК, яка стосується виrшдкіІ< 
тлумаче1шя йосо судом. 

Відсутність такого посИ:rання в ч . 1 ст. 1256 UK, де йдеться про ·п.у
'І.tачення 1аповіту спадкоС!\ІЦями, дала принід. С.Я.Фурсі дпя кваліфікані:і 

тлумачення 3аповіrу судом у якосrі офіційного тлумаченю? Виходить так, 
що т: rумаченвя заповіту спадкосмцsrми носИ11, неофіційний х<tрактер. 

НанаІну думку, пі.u.став для виокрсмленн:я таких в1щів т;rушІченІІя 
заповіту, в ·;алежності від суб'сктів тлумачення немае, хоча б тому, що 

,,техНОJЮГUІ >> т:1умачення, що закрі.Ітпенй в cr. 213 ЦК є, як вже під.крес
люваrюсь, с єциною. Невипадково, ніяко'і нової <<техно.'югі:і», так б~t моuи

ги, ,,неофіційного» тлумачення занавіту снадкосмцями, С.Я.Фурса нt• 

нропонус. 

Нареrпті, елі;\ розглянути ще нна важ·:rІ'!вих питання унучачепн>І >а·· 

ПОІ<іІу, а саме: ЯЬ. ·;акрЇІІ'ІЮСТЬСЯ результат Т.'І)"Ма•ІСННЯ ЗаІІОИі·1у ; та »КИ!І-ІІ· і 

" межі його дії. 
Питання щодо порядку та способу закрінленпя ре·,у ;tьтаrін тrrума · 

чення заповіту, з;\іИсненого самими снадюJємцями, ЦК не виріІrІус . 

Окрені щ>анtпа містяться в пунктах 163-164 ІнпрукІІії, які стосуютьс;; 

tл:умачення спадкосмцями секретного запоніту. В розвитvк правила ч. 3 
ст. 1250 l!K ві)~носно складання протоколу про оголошення нотаріусом 
секретного заповіту та запису в ньому Jю.ого :,місту заповіtу, п. 163 Ін
сгрукції вирішус питання про те, икі інші відомосгі мають бути віцпю

рені н зазначеtюму протоко.'Ті. Так, зокрема, якщо з огогюшенtJГО секрет

ного заповіту неможпиво визначити справжню волю заповідача, в прото

коні мас бути :~d3начено про цr, а також вміщені ві,.ТJ;омості про іl:ОСЯПіен

ня (чи не досягнення) між спадкоємцями згоди щодо тлумачення тексту 

запові"Іу. У разі, коли між спадкосмцями бу:rа не тіпьки досягнута зюна 

щоцо ·пумачення оголошеного секретнт·о "Jаrювіту, а й вї"-:r;булося Иоr ·о 

-----------------
7 Науково-практичний коментар Цивільноt·о кодексу України : У 2 т. І За 

відповід. ред. О.В.Д:!ери (кер. авт. кол .), Н.С .Ку:щєцової, В.В.Луця.- К.: Юрін

ком Інтер. - 2005. - Т.2.- С. 1025. 
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1лумаченпя сг.зркоємцями, в протокоЛі відтворюється ОшплумачешlІі 

тадкоємчялщ mi'KCm за11оОіту (Виділено мною - М.С). В п.lб4 Інструкції 
п<'редfіачене враІІо спадкоємця (кожІюr·о з них) на отримання за особис
тою з<UІвою СІЧ1.СІ(11•а нро оrоJюшсння с~кретно1·о заnовіту, в якому від

творюється йо1·о тсІ<:сr. Таке Свідоцтво 11е видається, я:кщо згоди ·щодо 

г•1vмаченпя зм:ісrу секретІюго заповіту мtж спадкоємцями не бупо досяг

нуто. При щ.о~ІУ нотаріус роз'яснює спа)(коощям їх nраво на звернення 

по суду протпумачення ним секретН<н·о заповіту, з тексту якого немож-

1ИВО визначити справжню вопю заповіда'rа. 

Хоча ці пр<шІша стосуються :1ише се~ретпого заповіту, але попажен

ня про те, що ре.щльтатом тлума•Jенrт за11оОіту мас бути tJитлумаче

шuі текст зan.olf,·my, яке виштивас з n. 1()3 Інструкuії, 1нає бути пошире
ш•, на нашу дум~у, на усі заповіти, з текпу яких немоJКJпшо вп·ановити 

справжю() ІЮПі<J J-1Іювідач.а, незапежно від того, хто здійоrює ·пумачення 

т<1к01·о заІІОІJігt. Ми вважаємо, що це праиичо потрібно закріпити в 

ст . 1256 ЦК . 

С!Іід особ, Іивим чином під:крес.rити, що вит.:1умачеІіий за домоІ<лені

п·І() оlацкоємц.,в текст запові·1у, 1 метою Jабезпеч.ения найбільш IIOBtюt·o 

<і\ійснення ІЮ••і 1аповідача після відкр11т1·н снадщин111., за юриДІіqною 

н1>и;юдою не f . іl.Оl"Овором. Адже договір в~-щовідно дІ> ст. 626 ЦК ·· це 
.Іомов. ,еність дво:< або більше сторін, спрямована на вс~·аноюrенні, зміну 

аб,, припиненнн пивільних прав і обов'sпкіJ3. ТлумаЧ('ННЯ -sюювіту не 

може бу1и спрямов<~не на встановнення, зміну або нрmншенпя цивіль

НІ1Х прав і обtнs'язків спадк()ємців, оскі,ьки В(JНИ встааов.rені запові·,-ом, 

як о.•ЦІtктор<.Н'!.ііМ правочнном. Саме то1-1у ми не можемо ІюІ·одитися з 

іІумкою С.Я .Фурси про те, що<< ... у рс.зуІІьmаті тлулtlІ':чешІЯ 3Mil.111Y зa
noiJimy (8иділет Інюю - .М С.) може заявю·щ:я догонір нро конкрепtзаІJ.ію 

і рtЛІЮДі) І прае. j ·.)6ІJ·В'язків М'ЇЖ ВСЇМ<і СІІ3.1,КОЄМЦЯМИ, ШСІЮЧ.dЮЧИ ПЩЦКІ)

ЄМЦіІ3 ..1а 3іІПОвітом, за праио на обов'язкову частку, за :~аконо~І, м~ни снад

r,у ваюІя :щійснккться одночасно і за законом, і зи :щ.повітом, а також 
: 8 

:'І;lК3ЗО0і (t'рЖуl>іІ.ЧаМИ» 

З урахуваш~нt усьоt·о виІV"Іаденоrо, Іtропону<:мо наступну ре;:r.акцію 

(j' 1256 ЦК: 
нСтатгя 12.'і6. Тлумачення запові1:у. 

І. Т.rтумачен.н.'>! запові1.у може бути здійснене nicлst відкрип·я снад

J.Ц!-11111 СІІад,К(lЄМЩfМИ. 

2. У разі спору між С"падконщями тлумачення заноІВіту здійснюється 
судом . 

З. ТJІумачешІя заповіту спадко(:мцями та судом здійснюється за пра

ви • tами, викладеІ:'І ими в c.r. 213 ЦК з урахуванням особ.І.tИвостей заnовіту 
як о,..r.носторонньоrо правочину . 

8 Науконо-практичний кочентар ЦивіJІьІюго кодексу України: У 2т. І За 
відповід. Ред . О.ІЗ.Дзсри (кер. авт. кол . ), Н.С.Кузнєuової, В.&.Луця. -- К.: Юрін
ком Інтер , - 200\ Т.2.- С. 1025. 

9 



4. Витлумачений спадкоємцями текст заповіту має бути підписаний 
ними: з засвідченням справжності їх підписів нотаріусом. 

5. Витпумачений судом текст заповіту має міститися в судовому рі
шенtІі>>. 

Вит11у ма чений спадкоємцями заповіт є обов'язковим не тільки для 

них, а й ~1Я tуду, відказоодержувачів, виконавця заповіту та кредиторів 

СП<Щj(ОДавЦЯ. 

На судове ріwення що набрало законної сили, в якому відтворено 

витлумачений судом заповіт, поширюються правил.а щодо 

обов:'язковості судових рішень, закріппені в ст. 14 ЦПК та прави.'Іа ч. 2 
ст. 223 ЦПК, про неможливість оспорювати в іншому процесі встановлені 
су доu факти і правовідносини. 

------------·-·-ШишкаР. Б. 

lНДИВІДУАlІІЗАЦІЯ: ВІД МАРКЕТИНГУ -ДО ПРАВА 

Сучасний стан розвитку суспіпьства характеризується двома момен

тами: підвишенням ро.ТJі та значення особистості та потребою подальшо

го розвитку технологій і підприємництва. Розвиток підприємництва в 

Україні призвів до збільшення кількості та різноманіт.-я комерціfших 

юридичних осіб різної форми власності, органі>аційно-правової форми, 

видів, спеціалізації, стратегії та тактики діяrrьвості на товарному ринку. 

Проте всіх їх об'єднує одне- вони суб'єкти господарювання (ст. 2 ГК), а 
більшість з них й підприємництва. Тому вони намагаються бути успіш

ними на товарних ринках, збувати свої товари та отримувати максима

льний чи принаймаі стабіпьний прибуток. Останній залежить від не 
стіпьки від обсягів пропозиці:і товару на ринку скіпьки від успіху при 

його реалізації, від схильності споживачів надавати перевагу товарам 

певного виробника. Для цього підприємець повинен пропонувати спо

живачу або новий товар, що наразі є більш вигідним напрямком підпри

ємництва, чи товар з кращими споживчими характеристиками, намага

тися перехопити споживачів у конкурента. Здорова конкуренція - рушій 

прогресу та постійного вдосконалення товару та способів його пропону

вання споживачу і від того споживач тіпьки виграє. 

Є й інший ІШІЯХ отримання прибутків - пропозиція на ринок това

ру, що виготовлений з економічно мініма:тьними затратами: із сумнівної 

сировини, з порушенням технологій виготовлеl!НЯ та зберігаmіЯ, з ухи

ленням від отримаШJЯ передбачених актами чинного зажонодавства 

дозволів і сnлати податків, ветановненого порядку прийняття та реаліза

ції товару. йдеться про мімінізацію витрат за рахунок чисельних пору
шень вимоr та приписів актів чинного законодавства. Цей наnрямок вже 
становить загрозу для житгя та :щоров'я споживачів. У всSl1<ому разі ко
мерційні інтереси товаровласників рано чи пізно С1'Иf(ЗІ()ТЬСЯ на одному і 

тому ж товарному ринку і, відповідно, призводять до 3аГОСтрення кон

курекгної боротьби між ними за споживача. 
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На ринку як і в житті можливі дві стратсгlі розвитку: перша за 3ако

нами розвитку природи в контексті «тому що», друга- за законами роз

'''пку суспільства в конrексті апгор~rrму «д'1Я того щоб». Віддовідно 

іцсться про пошук загапьного підхоІ~У д;ІЯ 3'ясувшrnя потреби у виріз

ЮІtЬІ<ій :щ.атності. Тому с об'сктивні та суб'єктивні чиmmІІи. Серед них 

r:ирі~ютьна здатнісrь. 

ІІроте не всі підприємці здатні на,цати споживачу товар напежної 

якості внаслідок технічного та технологічного ві,;Jсrавання від, конJо.урен

tів, слабкого кадрового потенціалу, відсутності інвестицій. А11е всі зале
жать в:ід споживача його внодобань та наміру nридбати товар з найбільш 

rч1союнн1 споживчими характеристиками та співртмірною економічно 

Rипр<шдююю піною са~н· у неІтого підприємця Економічна категорія 

ртумноrо сніввідношешш ціни та якості ста'Jа критеріоt ртумного 

І'Ибору Т<Шарів біпьшістю споживачів. 

Ві;щовідно па товарному ринку стикають•я декілька інтересів: охо

ронюнаний законом і1перес споживача до отримання товарів і3 високи

\1\f 'ІИ нринаймні нанежними сІюживчими нтасrивосrями; 2) штерес 

пі;~при(МJ\Я отрим<!Ти прибуток, при тому максима;н.ню1: прибуток ·~а 

п'ій тшJар; 1) інтерес держави в особі Уі органіІІ із ·шбс·шечення беяrски 
житп1 1 а здоров' я, честі !'а гідності, недоторканності та бе.~І,еки з одного 
Сокv І а зnбезнечепня сприятчивих умов ДТJЯ ро3вкrку пі!l.приємництв;~ та 

інn,•пиційних нропl'сів 1 ару1·ого боку; 4) інтересів підприємців пщцо 
ІбілJ,шl'НШ! кліснтури та паротцування обсягів свосї участі на товарних 

ршках. 3а такого псреІІ'Істішrя інтересів с•1ід обрати домінуючий на 

наніонаr.Імюму та на міжнародному рівні і через нього провод~пи нолі

І ику у сфері нормотворчості. Можливий певниИ компроміс інтер~'сів. 

}]~;щ,) товаровиробник є уоrішним на ринку, то с спокуса дrm інших 

; опаровиробників порушити його права чt>рсз недобросовіо-;у конкурt'
ннію, •Іи нсч('сну пі,r~нрисмниЦJ,ку пракпІ ку. Тож тут також нt:'Jинуче 

с І'Икаються дш1інуючі ін.•·ереси споживача та во;тодіrІьців товарі~<, воло

; І і Іьців товаріІІ між собою. Д11я ветановнення критерію досяr·щ·нш! бала

нсу інтересів зазначених учасників ринку слід встанпвитись у пріорите

тах, шо не так просто і призводить до ви,бору: прибутки підпрt-кмців -
1росгання доходш у видаткову частину бюп.жетів ;~ержави та органів 

\Ііспевоrо самоврядуваншІ, а наJТ.ання переваги якісним товарам на рин

ку - С'J.УГУЄ охороні прю> спожиt•ачів та зменшеннювтрат із бюджетів на 

охорону 3доров' я. 
Ві)lІювідно до ст. 3 Конституції встановпено, що пюдина, їі житгя та 

>доров'я, чесп, і гідність, недоторканність і бе:шека Іmзпані найвищою 

coцi<tТJLHOIO цінністю. З того сrід виходити у всіх сферах дія.Тhносrі opra
нiR ;Ієржі!ви та органів місцевого самоврядування. Така діяльнісrь в сфе

рі нормотворчості, практичної реюJізацїі норм, управління, регулятор
ній діяльності, контрото тощо повинна бути підnоря.цковапі саме ЦИ.'І.t 

о< новю1м критеріям їі оцінки і надавати всітrяку підтримку тим, які пра

нюють над зміцнеJПІЯМ <·кспорпюr·о потенціалу держави, підвищеюІЯ 
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престижу національного товаровиробника, зважають на охоронювані 

законом інтереси споживачів. Лише за такого підходу вони можуть роз

раховувати на лояпьність до них споживачів, органів дерJt~ши та місцево

го самоврядування. 

З іншого боку mодина як споживач повинна мати ::могу ідентифіку

вати товар і його товаровиробника. Дпя того вона повинна: 

1) мати інформацію, JОкрема достовірну, про товари та товаровиробника; 
2) проявляти лояльність до товарів тих виробників .. ю<.і маюn, високі 

споживчі характеристики; 

3) мати право вибору щоб уникати придбання товарів у тих, хто ви
пускає на ринок неякісні чи сумнівні товари; 

4) мати змогу заявити претензії та позови в ра3і порушення їі nрав 
споживача. За таких умов Ї.Н".l;ИВі,дуалі:Jація товаровиробника чи торговця 

насамперед має орієнтовано інформап,ійний характер (ст. 5 Закону Укра
їни «Про захист прав споживачів»), споживач завжди nовинен мати змо

гу ідентифікувати srк сам товар так і того, хто надав йому цей товар. Така 

вимога є висхідною і nоnинва бути проведена в актах Jаконодавства на 

рівні презумпції та безумовної умови допуску товару до споживання, а 
виробника чи товароволодіпьця на спожtmчий ринок. 

У цих правах проявляється загаль.не, що може їх забе:л:ечити - інфо

рмація як повні, достовірні повідомГІення про тонаровласника та про 

товар. Частина їх прояв.'1Яється і індивідуалізації. 

З економічного боку окремі засоби індинідуалЬаціі визначені як не

майнові активи (ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський обГІік та звіт
ніСТЬ>>, як інвестиuії <<Ст. 1 Закону України «Про інвестиці,їшу діяльність>> 
та внесок до статутного капіталу, наприк'Іад фірмове найменування чи 

торгівельну марку. Ві,.•цювідно індивідуалізація є с.ГІементом капітапізації 
юридичної особи комерці15шоrо права та не тіГІьки. До цього за рі-ших 

програм рейтингу суб'єктів підприємництва сам товаровиробник теж 

зацікавлений у тоJІ.;у щоб через ідентифікацію бути яюдс' не .ТІідером, то 

хоча б вирізняльним на ринку товару та через застосування ва своїх 

товарах засобів індивідуалізації вирізнятися серед і.ншю: товаровироб

ників, зберігати лояльність чи прихильність споживачів забезпечувати їм 

можтпrnість швидко віднайти його товар серед інших ідентичних за спо

живчим спрямуванням товарів. Чим біпьше таких захшцених засобів 

індивідуалізації, тим більше встановлюється різного роду організацій

mІх, технічних та правових засобів їх забетечення й ГІегше виявиn1 

порушення прав і притягти порушника до відповідальності. Для цьоrо 

товаровиробник принаймні повинен: 

а) мати змоrу відрЬНЯТ\'ІСЯ від інших товаровиробник:ів; 

б) мати виключне право на відрізняльну здатність; 

в) встановлювати правовий режим його відрізняльних ознак; 

г) одно:шачно сприйматися у законодавстві та на практиці; 

д) бути політимічним (чим більш ознак, тим біпьш розрізняльна 
здатність); 
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(') мати свою системагику та правову охорону. 
Набута nцприємцем іщ1,ивідуалізація має не тіrп,ки економічне, але 

й правове зн<Ічення - призводить до виникнення прав у нього як носія 

суб' СІ<.тивних нрав на засоби іццивідуалізації та особпиво їх використан

ня та юридичних обов'я.:я<ів інших осіб -утримуватися від порушення 

прав на 3асоби іJщивідуапізації. Як юридична категорія і1щивідуатrі:цція 

має історичні вигоки та економічно обумовnену логіку свого становлен

ня та розвитку, с:,sій зміата наслідІ'<:И. 

Індив~цуаніз;щія, як правова категорія, послідовно проявляється спо

чатку в інСТИ"')'Ті юридичної особи як їі іІщивідуалізація, зокрема на

йменування юридичної особи (ст. 90 ЦК, ч. :1 с1. 57 ГК), потім як іно·итут 
права іІпелек1уальної впасності на комерційне найменування (Гrrава 43 
ЦК), :;асоби інцивідуалізації (глави 44-45 UK) та як субінстюут конкуре
Іщії (ст. ст. 32-33 ГК). В цьому і проявляється певна нроблема: кожен із 

цих напря\ІКіІ; праuового регулювання має різне призначення. Д:1я того 

щоб з' ясуватtІ основне спрямування інд;ивідуалі:;ації товаровласників 

uti,a. встаtювиtися в ~а1·аньних тt>оретичних підходах. Тим бі!Jьше, шо на 
ІІО•Іатку ХХ[ СІ'ОJІЇП'Я JООДСІ'ВО СТИКН)'.'ЮСЯ і·з НОВИМИ парадиrмаМИ СВОГО 

рощитку та новими цінностями. ::.окрема нимн вилщно інформаніюта 

інтепеюуа·Іьн-,· r::тасність. Їх недооцінка чи ігнорування як і переонінка 
чи надмірний фетишизм однакового небезпечні для економіки країни. 

Тщtу самt' з Н'Іщенцій в економіпі та веденні підприємництва доречно 

ночати екскур: в пробпематику та ветановленин їі чинників. 

3і вступш~ України в СОТ, стратегією впупу до ЄС вона crac не фак
ПІ'ІІ/0 аСІР й <j:юрм.ально учасни:к•.Jм міжнародноt·о розподілу прані та 

ринком д.l.я Т<'Варів із інших країн Якщо товари там не знайшли попиту 

за низьких споживчих впастиностей вони або повинні буn1 утилізовані 

або прийти на інші ринки, у тім числі й український. Небезпека посилю
сп.ся нсмоЖJLІ1вістю здС'бі.льшого за суfі'єктивних причин поставити 

н.щійний бар· :р на ш:rяху таких товарів. 

Є й об'сктиені причини, що пов'язані із змінамн в економічній мt~

ILI''Ii підпривн1ицтва. Наразі об'еднання комунікаці>іних, інтеl.еКl)а;rь

них та управпін<'ьких технологій призвело до появи нових моденей (ал

горитмів) біЗІІl'С:!, які змінюють традиційні уявгrення про технології та 

методи організації підприємництва, опираються на активний вІmив на 

споживчий ринок та споживачіІІ через рекламну та іншу діяпьнkть. За

в.J:яки їм говароr•пасники намагаюгься бути ближче щ> своїх споживачів 

та \Уrримати пер·~ваги над ковкурєнтами. Су'Іасні технології виробницт

ва та просупсння товарів на ринках зміІшли перевірені часом підходи до 

піrt:вищення ефективності виробництва де В~'~омі принципи Тейлора 
втратили своє значення завдяки освіті та досвіду робочої сиJrи. В~'І;повід

но виробничий менеджмент L)'ттєво змінився і прийняв чи повинен 

сприйняти <<Людське обличчя». 

ТриваrrиИ час масоне виробництво бу по доміJІуючою модеm1ю бізне

су. Проте, з часом воно почало змінювати свої риси: під впливом корпо-
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ративних процесів стало широкопрофіrтьним та багатоrалузевим, сфор
мувався освічений та заможний середній клас. Створені трудові ре(.)'рси 
на основі конценці'і співпраці підприємців та найманих працівників 

ста;ти споживачами своїх же товарів та поспуг. ТакТИІІ.а поширення това

рів серед своїх же чи через своїх працівників на основі фірмової внутрі

фірмової (відпускні ціни та ціни споживача) торгівлі сприяє лояльності 
споживачів до свого виробника. Власне тому під,порядковане й надання 

знижок постійним споживачам при nридбанні товарів, внутріфірмове 

поширення товарів. Сучасний менеджмент у сфері реалізації товарів за 

умови домінування споживача змінив спрямування відповідно до запи

тів окремих споживачів та навіть на формування культури споживання. 

За таких умов виникла гостра потреба у вирізняльній здатності то

варовлас.ників на ринку. Відповідно виникла потреба в поглибленні 
індивідуалізації товаровиробників в тому щоб така індивідуаJІізація 

розглядалась як певний проект чи результат маркетингу в центрі якого є 

намагання привернути увагу споживача та утримати йогонкпостійного 

споживача. Вдосконал~ння форм, засо6ів та способів щодо задовопенн>~ 

потреб споживачів стало вимагати досконалого та ефективного упраІ<
ління цими проектам11 як на рівні самих виробників так і державою. Так 

Законом України <<Про реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб 
підприємціВ>> не допускається реєстрація суб' єктів із одНИАНІ і таІШ!'УІИ же 

назвами. 

На цьому тлі виникла концепція масової індивідуалізації як :щатнос 

ті задовоТІЬняти конкретні потреби та побажання іІЩИІІідуумів за ціною, 

що не перевищує ціни масово виробmованих товарів та послуг, які \'Сt'

реднюють вимоги маси споживачів великого ринкового сегме1ггу. 

Традиційне розуміння засобіБ виробництва як Jемсльні цілянкн .. 
споруди засоби праці та матеріальні активи за таких умов змінюється на 

користь співробітництва власника та уповноваженого ним органу Іі 

своїми найманими працівниками, особливо висококваліфікованими 

Тож засоби виробництва наразі залежать від людського фактору, досві.'І.у, 

творчості, та новаторства працівників. На цій основі вr1ник 1рудовий 

корпоративізм за якого рівень оплати втрачає своє значення як основно

го стимупу для пояльності роботодавцю. Тому все бі.пьше причиною 

звіГJьнення за ініціативою працівника є те, що його не цінували по заспу· 

гам і він не зміг реалізуватися в такому багатогалузевому виробництві не 
мав перспективи чи не віднайшов себе в колективі. 

Виникпи нові моделі ведення підприємництва, в тім чиСJ'Іі із опорою 

на заняття лідируючих позицій в певному секторі ринку. Наразі можна 

стверджувати про становлення та розвиток масової індивідуалізації та 'іі 

компонентів як теоретичної основи діяльноо·і та забезпеченнн охороm·І 

прав споживачів. Вона зародИJІась із новою поляризацією суспільства на 
різні категорії споживачів: за покупною спроможністю, за орієнтацією на 

певmtх товар чи навіть споживача, за компактністю місця проживання, 

за приверженість певним засобам масової інформацїі через яку ведеться 
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моніторинг споживачів, визначаються їх смаки та уподобання а через 

рекпаму ведеться на них атака. 

На заході ui процеси набули розвитку в останню четверть ХХ стОІІіт
І Я. Зокрема в 1980 р. Тоффпер ввів в економічний обіг поняття «ІН' мaco
r«no виробництм» («de-massified production.») . Ві.rщовідно відбу:шся й 
інші зміни, особливо інтеграційні та становлеmІЯ ЄС, визначиr1ися тех

но.:-югії (цифрові та комунікаційні), що потрібні для масової індивідуалі
;ації. Відповідно й під,приємства стали підходити інакше до виробленої 

~-.інцевої продукпії на основі поліваріангпості та комбінаторноСJ і основ

них блокових деталей продукнії, що споживається на ринку. Особпиво 

JН' стало помітно у мебневій промисловості де ста'ІИ виробляти такі дета

І і. з яких на >.fісці можна без особ.'lивих доопрацювань склдсти меблю, 

я!<.у в.:Іасне хоче споживач при тому за його активної участі у розробці 

дизайн-проекту. До 1992 р. Давидов і Маrюун розробипи струК1уру під
І:риrмсrва па остюні нової моделі та вимог до ведення біJнесу. В 1993 р. 
1 !ай:н взагалі заnропонував термін •<масова індивідуалізація••. n й ОСІІОві 
rІокrщцено уже інші підходи. З того часу юристи статш більш nре;(метно 

аікавитися пра11ом FШ іfщttвідуатrізщію та засобами 'rY здійснення. 

Запорожец А. М_, Истомина Е. А. 

К ВОПРОСУ О ПРИЗНАКАХИ НЕКОТОРЬІХ 

ЧЕРТ АХ ЮРИДИЧЕСКОГО l!ИЦА 

R наукf', че\1 г;rубже и основатf'льнее исспсі~уется какая - сrибо пpo-

f'ile\ta, чем значитєІьнес и многочислсннсе вьrскал.шаются мнения, о ее 
сущности и содержании, тем весомсе и nродуктивпее, как правило, бьr

J<ают тєпретические вьшодьІ. 3то свойственно и юринw1єской вауке. 

3.,,є-сь одной: из фундамснта;тьпьІх пробпсм явняется сушиость юридиче

ского липа. 

Несмотря на то, что rюнятие юридическон> СJица прошпо через рЯ.'l 

кодификаІІИй, но супшосn. ·;а JTo ,сr.>ппепьное время осrалась неrнІ.rен

ной:. Десятилетия, авгорм, исходwш из его лега:1ьнш·о опредепения в 

з<Jконе, говорили о чсть1рех при:шаках юридического лица (орган~ваци

оннос сдrшство, самостоятепьность как форма участия в гражданеком 

о6ороте, наличие обособпенного имущества и самостоятеш.ная ответст

всІшость). 

Правда, в ІІООІедние годь1 ситуация явно и1менилась. НекоторЬІс ис

сІел.овате.пи депают попьпки расширить отмсчснньrй перечень основ

І ІЬІХ, так сказать, конСJ·итутивньrх при3наков. Дополнительно включают

оr при;,наки: наничие самостоЯІ'е,Іьного интереса и воли, процессуапь

нп.я правоспособносrь, легализация и др.9 . 

'' С\1.: Гражллнское nраво У краивьr. АкадемичесІ<ий курс. Учебник. В 2-х 
1 і Общ, ред. Я.М. Шевченко. ТІ. Киев. Концерн <<Издательский дом Ин -
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Целью данного исследования ЯІІ.rrяется уяснение нек·оторьrх из науч

НЬІХ направлений, формирующих сущпость юридиче{:КОІ'О шща и опре

деление сущffТВеннмх показателей, которь1е и:мманентнн ему как сvб

оекrу права. 

Причасrньrм к данной проблематихе бьщ в свое вре.мя и 
А.А.Пушкин. Правда, оставляя незмбпемьrми четмре консnпупrвнь1х 

признака, он пьrrался в их круге вьщелить nризнаки двух видов. Соли

даризируясь с Д.М. ГенкинЬІМ, он агмечал, что одни тrм·~ют значение 

предпосмлок других 10 • Такое суждение имеет право на существование. 
Однако надо иметь в виду, что оно не попучи:ТJО доnжной по,пдержки. 

Сегодня, в общем rшане, надо признать допусnшой. тещенцию к 

такому расширению особенностей характеризующю: сущность юрtщи

ческого пица. Здесь есть рациональное зерно. Оно будет заслуживать 

внимания, если д,"ІЯ :пого ест'Ь либо законнме осншІаНІ'І:я,. либо веские 

теоретические обосновання. Однако, зтого исследователи, как правило, 
не особенно добива.Іись. Вместе с тем есть одно примечательное обстоя

тельство. В легальньхх опредеіlениях сущности юридичепюго пица соде

ржится указание, что <<юридическим пицом признается» н дапее перечи

сляются известнЬІе признаки. Данное положение есть не что иное как 

признание нового и вполне самостояте.ттьного признака, :юторьrй имену

ется как «легализация>>. На зтом основание следует утверІіЩать, ЧІ о от· 

сутствие легализапни суб'Ьекта делает невозможнt.ІМ его существование. 
Очевщщо, зто обстоятельство след;ует считать существеннмм и оно должно 

воmрmтматься как пятЬІй конспrrутивньІй. признах юрtщиqеского шща 

Вместе с тем исследования настолько упrубились и к тому же вr,rска

занЬІ убедительньrе доводм о наличии ННЬІХ· особенностей, характеризу

ющих юридическое лицо, что зтих четьrрех известJn.о~ существеннмх 

признаков явно недостаточно. Есть еще некие чертЬІ, коrорьrе присущи 

юридическом.у лицу. 

Что касается иньrх, возможньrх доnолнитеттьньІх якобьІ черт, о кото

рьrх идет посrоянная дискусСJ({Я в юридической литературе, то относите

'1ЬНО их уместна следующа51 арrументация. 

Во-первьrх, юридическое лицо зто всегда инструмент обособления 

ИJІ.І)'щества, его целевого использования д;u~ удовш:·творєния целей и 

за,:щч, стоящих перед его организаторами. Они, в силу nринадлежиости 

им зтоrо имущества, принимают цельгй: ряд действий, обеспечивающих 

четкие предепьr, сре;J;ства и способм ero охраньr и преумножения. 
Вся зта деятельность, в конечном счете. позволяет ВІ.щ:с;u~ть опреде-

Юрс». 2003. С. 167- 169; Гражданское право УкраиньІ в 6-и томах. Курс Лек
ций І Под. ред. Р.Б. Шишки, В.А. Кройтора. Т. І. Харьков. Зспща. 2008. С. 322--
327; Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и 
теории: учеб. пособие. М.: Статут, 2003. С. 18-19. 

10 См.: Советское гражданское nраво І Под. ред. В.Ф. Маслова, 
А.А. П)wкина. В 2-х частях.- К.: Вища школа.- Ч. \.- 1983. -- С. 130·-132. 
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:Jеню.те чертьr и специфические особенности, дает основание говорить 

об их реальном наличии, 

)Jля зтого и nредусматриваются вьщеление и формирование ряда 

черт и особенностей, которьте в определенной мере rюзволяют характе

ри:ювать субьекта правоотношения, как юридическое пицо. К таким 
чРртам, очеви,п,но, надо о1носить свойства, так сказать, атрибутивного 

rLстана. Зто наименование юридического лица, принадлежиость ему 
печатей, штампов, фирменньrх наименований, фирменньтх б.ІІанков, 

товарних знаков (знаков обслуживания) и др. 

Во-нторьrх, следует ИМ('Тh в виду и цельrй набор специфических черт 

и особенностей, которьrе характеризуют юридическое лицо с точки зре

ния его организациошю - правовьтх форм: юридические лица досrуп
ш.те (открьrтЬІе) и оrрі!ниченно- дооунньrе (закрьпьн-'); коммерческие и 
rтекоммерческие; бюджетньте и аІІтономJ-ІЬrе; государствепньrе и чacnrьre и т.п. 

В-тре1ьих, чертьІ, харакrеризуюrцие содержание самого функцио

нирования юридического .rпща: формирование органов управления 

(и>бирасмr.Іх и н.нначаемьІх); обюатепьвость решений органов управпе

•mя (приказьr и рекомендации); осуществление функций (вопеобразую

•пие и исполните.пьпьrе) и т.п. 

Таким оfірюом, юридическое 'Іицо обладает неким ря"юм особенно

п-ей, которь1е следует считать их сш·нифическими чертами. Их совоку
пность по>вогrяет утверждаn ... что суб1.ект, которому они присущи, дейс
ТВИГ{"Іьно явпястс:я юридическим :rином. Такие чсртм в обязатеш .. ном 
норядке Jафиксиронаньr в законе, овредешнощем статут суб1.екта права. 

Кроме 1·ого, щrя юридического ГJИJІ,а свойственньІ и доrюпнитеньньІе 

чсрть1 и осо[)енности, которме иммапенпІЬІ самой сути субьекта права. 

Они свойстщ•шrьr каждому юридичєсt.ому .·пщу. Можно вє·сти речь и об 

Рсобенноrтях ИІЩивщ~ального порядка. 

Борисова В. І. 

РЕЛІГІЙНІ ОРГЛНJЗАЦІЇ ЯК НЕПІДПРИЄМНИЦЬКІ ЮРИДИЧНІ ОСОБИ 

1. Категорією <<Юридична особа>> обі.і1маІОться не тіпьки організації, 
які орієнтовані на здійснення підприємницької діяJІЬності, а й органі3а

ції, мета діяльності яких має зовсім інше спряму1~ання. До таких органі-. 

Jацій, зокрема відносяться і релігійні організаrхії, які утворюються з ме

гою сумісного задоволеиня ре.11іrійпих потреб громадян сповідувати і 

поширювати віру (здійснення богослужіння та інших обрядів та цере
моній; навчання релігії та релігійне виховання своїх послідовників) і 

;~іюп, відповідно до своєї ієрархічної та інституційної струК'Іури. При

•юму кожен з видів цих організацій в межах загат1ьної мети виконує чітко 

вrпначсні функції, внаслідок чш о може відрізнятися за орІ-анізаційною 



відокремлення церкви від держави, зміст сутність якого хаrактери'Jу

сться такими взаємовідносинами держави і церкви, при якій держава і їі 

органи та предсгавники не корисrуюп.ся мепщами державно-правового 

контролю afio будь-якого примусу при визначенні громадянами свсн·о 
відношешtя до релігu, не втручаються в реліrійну діяльність організацій 

віруючих, апе при умові, якщо останні не порушують законів держави і 

встановленого в ній правового порядку, займаючись питання\ІИ, 

пов'язаними з задовс.;щнням релігійних потреб громадяв. 

3. Правовий статус релігійних органпаціІі регулюсп.ся Законом 

УкраїfІи «Про свободу совісті та реТJіrійні організації» (да•хі - Закон), 

який між тим не дає 3ага-rьного поняття самої релігійної органі..1<щіі, а 

лише вказує на їJ' види (р<~піrійні громади, репіrійні управ;Ііння і цен 1·ри; 

монастирі, ренігійні братс11~а. місіонерські товариства (місії), ;Lуховні 

(релігійні) навчальні заклади, а також об' сднання, що складаються 3 
вищезазначених ренігійпих організацій) та ме1у створении останніх. З 

шшІя,.ГІ;у на те, що Україна багатоконфесійна держава, в якій ішуюл, 

різні релігійні течії, що мають Ш'однаJ<.овий рівень розвитJ'У· 3бРрн-.нол, 

різні традиції, догматичні уявченпя, за·шачений підхід to: сдино вірним, а 

тому нати зага•Jьне JІОІІЯття репігійної органі1ації праК1ично н<·можливо. 

Тому навряд чи можна поrод~П'ИСЯ J пропозюІією о-кремих В'ІСІНІХ, які 

прагнуть на рівні l{K і вищезазначенm·о Закщrу закріпити вишачення 

Іюняття релігійної організації. ІнІпа справа, 1цо визІиченшІ ПОІІ>Іл·я 

релігійної 1·ром:ади як місцевої репігійної організації віруючих Іромадян 

одного і того ж купиу, віросповіданшІ, напряму, течії <Jбо то'1Ку, які 

добровіrrьно об'сднаГІися 3 метою оrіJп,ншо :шдоволення релігійних по
треб, яке знайшло своє закріплення на рівні .3акону, ц:лком нипраВі'(,шо. 

4. За організаційно-правовою формою релігійні оргавшщіі, що мп
ють сгатус юридичної особи, не можна віднести ні до товариств, ні :to 
установ. Проте, це не свід•пп1,, що ре;rігійна організапі.я, як вважn1m h 

окремі вчені, -це окрема органі:~аційнснtравова форАtа КJРИІ\И'lННХ ociG. 
'\а своєю сут110 рспіrіИна організалія - І\е організаційно сформсНІане 
у11Юрення, яке є· «Непрофесійним» учасником майнових ~ідносин, д'Ія 
учас1·і в яких їй ті1ька і потрібна форма юридично·, особи Тому ніпком 

виправдано існуваІшя релігійних організацій як квазісуб'сктних утво

рень, наприк.•шд, груп віруючих. 

5. Релігійні організаuії с впасникамн майна, яке їм напежить. Так, у 
впаспості осгсшвіх можуть перебувати будівлі, предмети купьту, об'скти 

виробничого, сапіального і добродійного призначеннш, транспорт, кош

ти та ішuе майно, необхщне для :шбезпечення їх діяльносгі. 3азначене 

майно має цільове призначення і повинно використовува111ся виютючно 

для досягнен:JІЯ, статутних ці'Іей цих організацій, а також гих І\іrхсй, SІкі 

за своїм характером пов'язані зі статутними, а саме спрямовані на досяг

нення релігійної мети. На майно релігійних організаці';f не може бути 

звернено стягненю• за вимогами кредиторів. Це поясшосться значииіспо 

дrщ віру-ючих щ'Jедмє>тів культУ і релігійного призначення я:к священних, 
-· 
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які використовуються в богосnужбовій практиці (священні сосуди, ікони, 

книги), вt-t:тученн~ яких може створити загршу нормаrrьНОМ}' фушщіо

нуванню ре;rігійної організації. 

6. На відміву аід інших юридичних осіб, конкретна мета діяльrюс1і 
біТІьnюсті з яких визначається в установчих документах, мета діяльності 

репіпйних організацій визначається законом - сповідунати і поширюва

ти віру. Зазначеній: меті відкорені всі ознаки ре"тігійних організацій і їх 

правоздатність. ·Саме тому релігійні організації наділяються спеціальною 

правоздатпіпю, яка означає наявність лише тих прав та обов' язків, які 

закріплені у u: сrатуті та законі, включаючи і норми канонічного права. 
7. Відновідно до Закону діяльність релігійної організації може бути 

припинена у зв'~л~у з її реорганізацією (подіпом, злиттям, приєднанням) 

або піквЩанією, що здійснюється від,повідно до її власних настанов. При 

ньому за ршrелням суду діяпьнісrь реліrійної органі·яції може бути 

припинена при порушеrші нею положень Закону та ішпих законодавчих 

актів України шrше у чітко визначених виnадках: 1) вчюІення дій, недо
вустимісгь яких перецбачена Законом; 2) поєднюшя обрядової чи про
поиіаницької ;~jяп·,пості з посяганнями на жи·rrя, здоров'я, свободу чи 

rі,п:ність особи; 3) с.:истематwпюго порушення встановленого законодав
оБом порядку проведення пуб.Іічних релігійних заходів (богослужіш-Ія, 

обрядів, церемоІІій тощо); 4) спонукання громад,ян до невикона1шя своїх 
конституційних обов'яжів або дій, що супроводжуються грубими пору

шеннями грома,J.СJ,кою порядку чи посяганням на права та майно дер

жавних, громадсишх або релігійних організапій. Вважаємо, що на рівні 

·J,tкопу може бу ги встановлений оріпrгоюrий, а не вичерпний перелік 

підстав припинення цих організацій за ріШЕ'ННЯМ суду, як і орієнтовний 

перепік умоІS ре:JрL·анізації (ліквідації) репіІ·ійних органіІацій ІГідІю з їх 

внасними настановами. 

····-·--· -------------kройіііі.>р В. д:--------------

ДІЯ ПРИНЦИПУ УСНОСТІ В ЦИНІlLЬНОМУ 

СУ ДОЧИНСТЮ Пl'И РОЗГ lLЯДІ СПРАВ У СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ 

Принцип усності цивільного судочинства - один з тих принципів, 

якому в науковій та .навчальній .'Іітературі, на нашу ;:tумку, зокрема, в 

останні роки, при;з;іrrяється недостатньо уваги. 3 від,омих нам моногра
фічних доспіджеш., nроблемам принциnу усності циві:ІЬНОІ'О судочинс
тва присвячено роботи О. Ф. Воронова, М. М. Ясинка, торкався даної 
тематики і автор цих рядків 11

. 

--------·-------
11 В,>роноІІ А.Ф. ПринципьІ rражданскш·о процесса: прошлое, настояшес, 

будущее. -- М.: Издательский Дом «Городец», 2009. -- 496 с.; Ясинок М. М., 

Крайтор В. А. Пfинципи усності, бе:юосередності та безперервності у цивіль

ному судочинстві: Монографія.-- Х.: Еспада, 2007.- 152 с. 
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В той же час з огляду на вимоги роздіну П Концепції вдосконалення 

судівпицтва дпя утвердження справед.:rивого суду в Україні відповідно 

до європейських ста1щартів, схвапеної Указом Пре:тдента України від 10 
1равня 2006 р. дане питання заслуговує на увагу. Право на справедливий 
судовий розгляд останнім часом стало предметом обговорення багатьох 

вчених і практиків у рі.зних галузях права. В пітературі та на практиці 

ста-тою є точка зору, що це право має декіш.ка сктІа;J.ових енементів (ас

пектів): право досrупу до судової процедури; право на справедливий 

розгляд упродовж розумного строку незатІежним і безстороннім судом, 

ветановненим законом; право на пубпічний розгляд справи; право брати 

учасrь у судовому розг:rяді справи, маючи рівні можтrиІюсrі J іншою 

стороною, право допитувати св~цків та інші. 

В останні роки Європейський суд з прав людини визнав, що концеп

ція «публічного розгляду справи», передбачена п. 1 ст. 6 Кон:венп.ії про 
захист прав людини і основоположних свобод, охош1юс також пра1ю на 

«усний розг.'ІяЛ.'• принаймні на рівні першої іне1анції. Зокрема, якпю та 

чи інша особа вимагає проведення усного розгпяду, і ві,цсутні будь-які 

винятков; обсгавини, rцо могли 6 обІрун·rувати відмову в Пf>ОІ,еденні 
такого розгляду, понятп1 "публічний рол·пЯJІ» ві_ІJ,повідно до п. !о 6 
включас право на усний розгляд. 

В історичному аспектів нормативне закріплення усності судоrюІ о 

ролляду і :~верненпя до наукових дооІіджень цього правила нов' язується 

3 прийняпям Уставу цивільного судоч~шства від 20 лисголада 1864 р. 
(УЦС) та інших Судових уставів 1864 р. В цей же час з' явпясться понятгя 
<<Принцип усності». 

Як вкюував Є. О. Нєфсдьєв << ••• об'ьяснение депа на сповах необхоци

мо ... чтобьr судья мог в одном живом, пе:Іьном и непрерьшном действии 
обозреть весь материал, из которого предстоит ему извлечь убеждениt> в 

истине всех указанньІх сторонами собь1тий» 12 . 
Вченими-процесуаністами ХХ ст. також даний приющн гюв'я~унався 

І"• 

перш за все саме з процесом доказування ·'. Висловлювалися думки, що 
даний принцип визначає форму доведення до суду та інших учасників 

нроцесуапьної діяльносrі фактичного та дока:ювоrо матеріагrу, є прин

ципом іІІСТИІуту судов<.Но розгпяду і діє пише на стадії судового ро"Ігrя

ду цивільної справи в суді першої інстанцlі 14 • Усність судовш·о розг.пяду 

12 Нефедьсв Е. А. ОсновнЬІе начала гражданского судопроюводства. Ка
зань, 1895 !І Избранньrе трудьі по rражданскому нporreccy! Нефедьев Е.А.: Редкол.: 
Абова Т.Е., Боннер А.Т. и др.- Краснодар: Сов. Кубань, 2005.- 400 с., с. 25. 

13 Гражданский процесс: Учебник для юрид. ин - тов и ф- тов І Под ред. 
К. С. !Одельсона. -· М.: Юрид. лит., 1972.-439 с., с.52--53. 

14 Тертьrшннков В. И. Гражданский процесс. Курс лекций., 2-с юд., до
поли.- ООО «РИРЕГн, \995.- 158 с., С. 22: Цивільне процесуальне право Укра
їни: [Підручник дпя юрид. вузів і факJ В. В. Комаров, В. І. Тершшніков, Є. Г. Пуш

кар та ін.]; За ред. В. В. Комарова. - Х. : Право, 1999. - 592 с., с. 46. 
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полягає в тому, що розгляд справи провадиться усно, процесуальна дія

ш.ність сумів і учасників процесу відбувається у словесній формі, завдя

ки чому судді можуть краще :і повніше сприймати факти справи, а осо

би, які беруть у ній участь, - реально і точно довести їх до відома суду, 

сприймати зміст дій всіх учасників процесу, висловлювати свої мірку

вання, заперечення, спростування з метою встановлення дійсних обста

вин справи 15
• Усна форма спітІКування суду з учасниками процесу най

кращим чином забезпечує дослідження обставин справи у точній відно

нідності з об' єктивпою дійсністю, правильне й всебічне дослідження й 

оцінку доказів16 • 
Що ж явш1є собою, з нашої точки зору, принциn усності в даний час, 

нкий його зміст та тенденції розвитку? Науковий погляд на цей принцип 

як допущешІЯ в процес доказів як в усній, так і в письмовій формі на

вряд чи відповідає сьогоднішньому розумінню прию~иnу. 

Статгя 6 ЦПК закріплює вимоги щодо гласності та відкритості судо
вих нропесів, зміст якої зводиться до того, що розгляд справ в усіх судах 

про водиться не ;rише усно, але й відкрито. Дана норма хоча і не розкри

нає зміст принципу усності, але його мажпиво встан01.~ити із диспозиції 

низки статей ЦПК. 

Анас•із положень кодексу дозволяє встанов~пи такий зміс1 принципу 

усності: 1) спі;rкуванІІЯ суду з учасниками процесу в судовому засіданні 
ві;,бувається шпяхом судоговоріння, тобто усно. Саме через усну форму 

сніпкування учасники процесу мають змогу досить ефективно розуміти 

елин однm·о; 2) процесуальні дії суду та інших учасників процесу у су
новому засіданні відбувається в усній формі і таким чином вони набува

ють процесуального значення; 3) повідомлення суду всього доказового 
матері<LJу по справ~ його доеаїдження відбувасгься в усній формі. Даний 
принцип діє у всіх судових інстанціях й закрі.rUІений в багатьох патrях ЦПК 

Уявляється, що цей прюш.ип не пов'я3аний лише 1 процесом доказу

в;ншя, дока:>уванІІЯ - це пише одна з цілої низки процесуальних дій, в 

яких знайщов своє відображення пей принцип. Він стосується й надання 

та дост~'J,Ження доказів, заявлення кпопотань, відводів, оголошенІІЯ скла

ду суду та інших учасників процесу, й ро~'ясненІІЯ процесуальних прав 
й обов' язків учасникам процесу , й судових дебатів, й оголошеНІІЯ судо
вих актів, та інших дій. 

Найбі;rьш повно вимоги принципу усності виявляються на головній 

стадії циві11ьного процесу - при розгшщі справ у судових засіданнях як 

суду нершої інст~ії, так і в апеляційних та касаційній інстаюrіях. Так, 

відновідно до ст. 163 ЦПК головуючий в усній формі відкриває судове 

·----------
15 Штефан М. Й. Цивільний процес: лідручник для студ. юрид. спеціаль

ностей вищих закладів освіти. - Вид. 2 - ге, перероб. та доп. -- К.: Видавничий 

Дім «Ін Юре», 2001.- 696с., с. 57 
16 Советский гражданский процесс: Учебник І Под ред. М. К. Треушни

кова.- М.: Изд-во МГУ, 1989.-463 с., с. 42. 
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засіт-Іаtш:я і оголошує про ршгrяд справи. Секретар L}';1Оtюго засідаюtя: 

усно допові;:щє суду про явку осіб на судове зас~J,аюш, чи нручені новіст
ки та повідомлення тим, хто не з' явився, та які є відомості про причини 

їх неявки. Надатrі суд в усній формі ІІшrяхом діалогу впанов.'ІЮЄ особу 
кожного, хто з'явився на судове засідання, а також перевіряє повнова

ження представників. У разі участі у справі пРрекладача роз'яснює йому 

його процесуа;1ьні права та обов'язки .. при цьому попереджає його про 
кримінальну відповідальність відповідно до ст. ст. 384,, 385 КК за завідомо 
неправдивий переклад і за відмову бе:~ поважних причин від виконання 

покладених на нього обов'язків та приводить йогодо присяги (ст. 164 ЦПК). 
Після uьoro головуючий оголошує склад суду, повідомляючи про те, 

хто персонально бере участь у розгляді справи в якості ~~ дді, експерта, 

перекладача, спеціаліста, секретаря судового засідання. Якщо у справі 

бере участь прокурор, то оголошується його пріз•вище. Головуючий 

роз'яснює сторонам, 'іх представникам, третім особам право ва ві,Цвід 

складу суду (судді), експерта, перек11адача, спеціаліста, ,,, також іх проце
суальні права та обов'язки (ст_ ст. 166, 167 ЦПК). 

Головуючий у судовому засідаtші, керуючи йш·о хш.~;ом, виконус від 

імені суду низку прш~есуальних дій, до яких, крім вищез<,значених сюк

рема вї".-.:носяться усне роз'яснення особам, які 5еруп, участь у справі, їх 

процесуальних прав та оGов'язків (ст. 167 ЦПК). Неналежtщ ж 

роз'яснення особам, які беруть учасп. у справі, їх процесуалт,них rtpaв 

може спричинити відміну судового рішення. 

При цьому, у випадках визначених кодексом, суд зобов'язаний без

посередньо сприяти реа,тізації цих прав. Так, згідно і·1 ст. 168 І ІЛК суд 

ІШ1ЯХОМ постановки питань до осіб, які беруть учас1ь у справі, з'ясовує, 

чи мають вони ктюrютання або заяви, які розглядаються судом після 

того, як буде 3асСJухана думка решти присутніх у судовому ·>асіданні осіб, 

які беруп. участІ, у справі. Також, суд обон'юково має 3астухати думку 

осіб, які беруть участь у справі, про можливість розгляду снрави за Еідсу

тності свідка, експерта, спеціаліста, перекладача, які не з'явилися на 

судове засідання (cr. 170 ЦПК); у рюі заявлення відводу суд повинен 
вислухати особу, якій заявлено відвід, якщо вона бажає л,аги пояснення, 

а також думку осіб, r~кі беруn. учасrь у справі (ч_ 1 cr. 24 НПК). 
Відпов~J,НО до ст. ст. 173, 176 ЦПК суд доповідає справу, яка під,nягас 

розгляду, та з'ясовує, чи підтримує позивач свої вимоги, чи визнає нілпо

відач вимоги позивача та чи не бажаюп, сторони закінqИІ-и справу ми

ровою угодою або звернутись для виріrпеш'ІЯ спору u,o третейського 
суду. Лішя доповіді у справі суд заслуховує пояснення осіб, які беруп. 

участь у справі. Якпю у справі є письмс•ві пояснення с1·орін та інших осіб, 

які беруть участь у справі, головуючий оголошує зміст цих пояснень_ 

ДОGіідження доказів також відбувається з дотриманням вимог усно

сті. Зокрема, згідно із ст. 180 ЦПК свідків дпя допиту в судове засід.ання 
виклихає головуючий, вст;uювпює його особу, вік, рід, з<шять., місце про .. 
живання, з' ясову є відношення до осіб, які берут& участь у справі, 
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ро·~' яснює його права і з' ясову є, чи не відмовляється свідок із встановле
них законом аїдетав від давання показань, попере-джаючи свідка під 

розписку про крr1:мінальну відповідальність за свідомо неправдиве пока

з;ншя і відмОЕу від давання покюань, приводить свідка до присяги та 

пропонує повіа;омити суду все, що свідку особиего відомо у справі, після 

чого першою задає питання особа, за заявою якої викликано свідка, а 

потім інші особи, ЯJ;і беруть участь у справі. 

Дчя показ;uп, свідків встановлена усна форма, разом із тим внаслідок 

неможnивості :1 nоважних причин явки свідків у судове засідання їхні по

яснення можуть надійти до суду в протоколах, зібраних судом шляхом 

судових доруч~н;,, з наступни.м: проголошенням таких протоколів у судо

ВОJІ.!}' засіцаrші Особи, які беруть участь у справі, мають право висловити 

своє ставлення де' цих показань і дати щодо них свої пояснення. Крім того, 

ьі;щовідво до ст 181 ЦПК при наданні свідчень свідок не може кориоува
тио, ранuпе скгrаденими письмовими нотатками, крім випадків, коли його 

показання пов' язані з обчисленняr.rи та ішпими даними, які важко зберег

ги в пам' яті. 

Доспідження письмових, речових доказів, а також висновку експерта 

також здійснюєтt,ся з дотриманням вимог пршrципу уоюсті. 

Письмові дсжази або протоколи їх огляду оголошуюn,ся в судовому 

-Jасіданні та нац.1ються для ознайомлення особам, які беруть участь у 

справі, а в необхі,цних випадках - експертам, спеціапісгам і свідкам. 

Особи, які беруть учао-ь у справі, мають право давати свої пояснення з 
привоїJ:у цих доказів або протоколів. Заяви про підробку письмових до

кументів та клопотання осіб про вюшючення таких документів із числа 

докюів обговорюються та вирішу:юn,ся в усній формі з проголошенням 

у подальшому відповідної ухвапи суду (ст. 185 ЦПК). Таким чином, уся 
інформація про обставини справи, яка місrwп,ся у письмових доказах, 

новинна доводитися до суду ттише в усній формі. 

Не є виНЯ1.'КСМ і закриті судові засідання, які можуть мати місце з ме

тою охорони таєиниці особистого !ІИстування громадян та тепеграфних 

повідомленІ,, коли дані особи не дають згоди на проголошення такої 

інформації у і3і,цкритому судовому засіданні (ст. 186 ЦПК). Адже дані 
обо'авипи не приводять до обмеження принципу усності в судовому 

працесі, оскілІ.ки в цаному випадку особисте ниетування та телеграфні 

повідомлення пЦлягаю1-ь проголошенню і досл~уються, аТJе в межах 

закрwrих судових засідань. 

ІЦодо огляду речових доказів у судовому засіданні, то особи, які бе

руть участь у справі, а у необхідн:их випадках експерти, спеціалісти і 

свідки, як правило, супроводжують весь процес відповідни-ми усними 

3ауважеш1ями та поясненнями щодо даних доказів. Бі'Іьше того, особи, 

учасники проце(у, можу1-ь ставити питання з приводу речових доказів 

свідкам, а також експертам, спеціалістам, які їх огnяд,аrrи. У разі немож

:"!Ивості доставити в суд речові чи ш1сьмові докази, вони можуть бути 

оглянуті і досліджені за місцем їх знаходження. Протоколи їх огляду 

23 



оголошуються в суцовому Іасіданні (ст. 187 ЦПК). 
Вимагають оголошення в порядку дослід;ження доказів і висновки 

експерта. Висновок ш·олошується в усній формі. При цьому оголошенню 

нідfl.Ягас не лише резолютивна частина експертного висновку, а й дослі

дницька. При дослідженні експертних висновків у судовому засіданні 

Lуб' скти цивіrІьно-процеt_уаньних правовіднооІн мають право ставити 

перед експертами запитання, які б роз'яснювали та доповнювалИ суть 
досліджень та отриманих на їх пі;_t;ставі висновків (ст. 189 ЦПК). 

Під час доспідження доказів суд може скористатися усними консуль· 

таціями або письмовими роз'ясненнями (висновками) спеціалістів, пісня 

чого суд і особи, які беруть участь у справі, можуть ставити запитання 

спеціаліс1у 1 метоюроз'яснення і доповнення висновку (ст. 190 ЦПК). 
Після з'ясуf;ання всіх обставин справи та перевірки їх доказамн rоJю

вую•шй надає сторонам та іншим особам, які беруть учасrь у справі, 

можГІивіст& дати цодаткові пояснення, які можуп доповнити матеріа!ІИ 

справи (п. 192 ЦПК). Такі доповнення також н,v\аються в усній формі. 
В усній формі проходять і L}'дові дебати, які пають можливість осо

бам. Які беруть участь у справі підвести підсумок проведених ;J,Осrі
)~жень, вииrоnити свое міркування щодо цосrовірності зібраних ;1,окюів 

та їх значення для справи, звернути увагу суду на 1-юрми права, які на-

1сжип застосувати, зробити висновок про об!'j:>унтованіСІь і законнісгь 

вимог та иперечень, висунутих особами, які беруть учасrь у справі, з 

настунним викла,;~енням своїх прохань щодо 3місту судlШОІ'О рішення. З 

дшволу суду промовці можут& обмінюватись ре1mіками (сІ. 193 ЦПК). 
Закон не забороняє учасникам судових дебатів наданати суду зміст своїх 

промов чи їх частину у письмовому вигняді (наприк'ІdJ\. розрахунок сум, 

що пі;..uІЯІ'ають стягненню, пере:Іі.к обставин, віднесених до справи, та 

інше), але незалежно від ЦІ.оrо висІуни учасників судових дебатів пови

ІШі бути пише в усній формі. 

Пі<:ля судових .п;ебатів rоповуючиіі проголошує про вихід суду л.о 

нарадчої кімнати дпя ухваJІення судового рішешІя. Ухвалене рішення 

суду або його вcxytnia та резошотипна частини оrшюшуються негайно 

після закінчення судового ролляду прилюдно, крім рішен& про усинов

'Іення діт'і'й громадянами України, які огоношується пише особам, які 

беруть участь у розгляді справи. Головуючий роз'яснює зміст судового 

рішення, порядок і сІ.'роки його оскарження (ст. ст. 195, 218 ЦПК). 
Таким чином, головною ск'!ацовою всього судочюктва є усна форма 

спіТІкунання всіх без винятку суб'єктів цивільно-процесуальних право

відносин. Такий висновок rрунтується на тому, що саме принцип усності 

покладено в основу ucix норм ЦПК, які реrулюють весь хід судового роз
гпяду справ. 

Крім тшо, на сгадії провадження у справі до судового ролляду '5Гі;J.

но сг. 130 ЦПК для з'ясуваюІЯ можливостей врегунювання спору до по-· 
чатку безпосереднього судового ролляду та забезпечення правильного і 

rпвидкого вирішення справи проводиться попереднє судове засідання, 
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на якому, зокрЕ~ма, суддя повинен шляхом уснсrо діапоrу з сторонами 

І·ясувати: чи не вЦмовпяється позивач від позову, чи визнає позов відпо

відач, чи не бажають сторони укласти мирову угоду або передати справу 

на розлІЯД третейського суду. У рюі пемоЖJІивості Б регулювання спору 

;\О судового ртгщщу (удФІ знову ж таки шrrяхом усного спілкування зі 

с-торонами уточнює позовні вимоги .. заперечення про'Іи позову; з'ясовує 
склад осіб, які брагимуть участь у справі; факти, які необхідно встанови

Пf дня вирішення справи і які з них визнаються кожною стороною; яки

ми доказами кожЕа сторона буде обгрунтовувати свої доводи чи запере

чення тошо . 
. Попереднє судоБезасідання проводиться суддею за учаспо сторіІ-І та 

інших осіб, які бєруть участь у справі. При цьому воно відбувається з 

іlОГІ,ержанням :;.наrтьних правил, ветановнених дпя судового розтяду. 

Гаким чином, можна констатувати, що принцип усності в ЦПК набув 

ширшого вІ1ЛИЕУ на судовий процес, і його дія тепер розповсюджується 

Ш' пише на стадію судового ро·згляду, як цр мапо місце в ЦПК 1963 р., але 
и на проваджев:.m у справі до судового розгляду. 

Аналі:; цив.~льного процесуального законодавства св~J.ЧИІ"Ь вро те, 

що вимоги нринципу усності мають місце на всіх стадіях нивільно1·о 

нроцссу і Jаймають на кожній стаціі оцне із центральних місць. Саме 

'.ТІІа пубпі•Ініст:>, а не пиСJ,мова таємність с од.нією із складових сучасно

' о судочипстна . З розуміність розr'1Яду циві'Іьної справи для всіх присут

ніх в за.сrі засідання - головний критерій дотримання приш~ипу усшх:ті. 

Сутність даного nринципу в тому, що він визначає обов'язковий 

оюсіб пєредачі інформаціі між всіма учасниками судового р03гляду. Він 

стосуєтr,ся не пиnЕ' суду та осіб, які беруть участь у справі, атте й осіб, які 

(лрияють щійсненню правосу~щя. Принцип усності судового розгляду 

ІІl).JЯГає в тому, що в судовому засіданні передання інформації від одно

НJ у•Іасника процесу до іншого (обмін інформацісю) здійснюється 

обов'язково в усні;.'! формі, що не викrпочає nередання цієї ж інформації 

в інших формах (nисьмовій, речовій, в формі аудіо - і відстапису), а 

гакож письмової та іншої фіксації цієї передачі. Тобто, пред' явлення до 

'УІ~У письмових заяв, заперечень і ктюпотань, письмових доказів, а також 

письмове ·1акріплення судових дій, протоконюванпя, судове ді.'Іоводство 

Ht' є викпюченннми з дії прИlщипу усності. 

Вихо,J,ячи 3 даного розуміннJІ принципу можна погодитися: з 

О. Ф. Вороновим, ::1ро те, що навряд чи можна говорити про <<принцип 

ноєднання уснесті та пио.мовості» і навіть про <•поєднання принципів 

усносгі та письмовості». Взагапі, за такого підходу будь-який принцип 

можна назвати <<Принципом поєднання» (змагальності та активності 

<уду, гпасвості та конфі;:І.снційносгі тощо), оскільки з будь-якого прю-І

!ІІ1_ПУ kнують викнючення. Тим не :11енш як і при дії інших принципів, 
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при дії усності мають дотримуватися розумні межі 17
. Наприющц, при 

оголошенні довідки не обов'язково вказувати Т11.ПОграфію, що виготови

па бпан.к довідки, тираж бланка (якщо це прямо не стосується справи). 
В той же час, як і інші принципи цивіrrмюго судочинства, даний 

принцип має виюпочення. НаприюІад, згідно частини першої статті 187 
ЦПК речові докази оглядаються L)'дом або доспіджуються ним іншим 

способом, а також пред' явпяються дпя ознайом:леІПІЯ особам, які беруть 

участь у спра11і, а в необх~тих випадках - також експертам, спеціапіс

там і свідкам. Виходячи з приш~ипу усності напежапо б встановити в 

законі, що речові докази оглядаються судом й усно описуються. Такил1 

же чиншІ мають досJІіджуватися аудіо - і відеозаписи: головуючий має 

усно описати побачене чи почуте, якщо інформація передається не в 

словесній формі, а в іншій звуковій формі або через зображення. Проте, 

дане виюпочешІЯ свідчить про nевну теІЩенцію: ві,г~;хід від обов'язкової 

усності передачі інформації, якщо інфорМаJ!ія про обставини, що мають 

значення ДІІЯ справи, вичерпно передається у вигляді відео - чи аудіо 

інформацїі. Розвиток високих технологій в майбутньому, можливо, до

зволить фіксувати (в тому числі і в автоматичному режимі} багато факт ін 
реального жи:гrя, в тому числі й факти, що мають юридичне значення. 

Можливо в подальшому відео- та аудіо відтворення зафіксованих фак
тів в суді може зробити зайвим обов'язкову усну передачу інформаціі в 

судовому засіданні. 

Крім того, в останній час спостерігається тенд;енція розвитку прин

ципу усності в бік його обмеження з метою прискорення й спрощення 

суцочинства. Мова йде про запровад.ження ЦПК 2004 р. інституту cy;m· 
вого наказу та наказного провадження. 

Усність судочинства дозволяє виконувати завдання циніІТьного судо

чинсгва: правильно розгнядати й вирішувати снрави, оскі.тІьки завдяки 

усності -"Іегше оціниrи досrовірність доказів. Поставити необхідні пи·· 

тання й отримати на них відповіді. Усний процес вчиняє виховний 1 

превентивний ВШІИВ на громадян, які присутні на судовому розгляді. 

Порушення принципу усності - це, звичайно ж порушення процесуа

льного законодавства. Проте формулювання попажень с1·. cr. 309, 338 
ЦПК такі, що їх навряд чи із впевненістю можна назватн гарантіями 

дотримашL'іІ. даного принципу, особпиво з урахуванням положення ч. 2 
ст. 308, ч. 2 ст. 337 ЦПК, що не може бути скасовано правильне по суті і 

справедпиве рішення суду з одних лише формальних міркуваш •. З опІя
ду на за:шачене уявляється слушною точка зору О. Ф. Воронова, що крім 

закрішІеІПіЯ принципу усності у вигляді окремої норми в ЦПК спід за-· 

кріпити по.'ІожеНІІЯ про те, що порушення ~ан.ого приннипу є сутrєвим 

17 Воронов А. Ф. ПринципЬІ гражданского процесса: прошлое, настоя
щее, будущее.- М.: Издательский Дом «Городец», 2009.-496 с., С. 96. 
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порушенням процесуального законодавства 18
. 

Обсяг тез доповіді, на жаль, не дозволяє зупинитися на висвітленні 

·кіх nроб11ем розуміння сутносrі, зміе1у принципу усності. але всі вони 

потребують поданьшого теоретичного досJтідження, належного законо
п<~вчого забезпечення та осмиспення практи"Ки його застосування, із тим, 

щоб пода11ьші зміни в законодавстві сприяли насамперед подапьюому 

забезпеченню захисту прав і закониих інтересів фізичm1х та юридичних 

осіб, дооушюсті судового захисrу. 
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Гринько С. Д. 

ДЕlІІКТОЗДАТНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ 

ОСОБИ ЗА РИМСЬКИМ ПРАВОМ: ПИТАННЯ ЧИ ФАКТ 

Від.носно делікто:щатності юридичної особи за римським приnатниr.І 

''равом, серед романісті~ відсутній единий ni;""J:xiд до вирішення даного 

питання. Причиною даної проблеми стала відсутнісn, понятrя «юриди

чної особи" та наділ:ення міських громад, державної казни, професійних 

і релігійних спілок правами приватних осіб. Як відзн<~чав Р. Зом, майво, 
призиачене для здійснення ціrІей спілки, з формального бо-ку, повинно 

вважатися майном окремої особи (одного з членів спілки) [1, с. 45]. 
Відносно деліктоздатноС"Jі юридичних осіб. найбільш поширеним є 

тrrумачення римських джерел як катЕ:'І·оричного 11 заперечення 

(Г. J.J:ернбург, Б. Віндшейд, В. Е11ьяшевич, Й. Покровський та інші). Ш1у· 
чно присвоєна юридичній особі дієздатнісrь, відзначав Б. ВіІ-Щшейд, не 

ооширюсn,ся на правопорушения. Хоча уповноважені представникн 

юридичної особи вчинили правопорушення, виступаючи їі представm1-

18 Воронов А. Ф. Принципм гражданского процесса: nрошлое, нщ~тоя
:цсе, будушее. - М.: Издательский Дом «Городсц>>, 2009.- 496 с., с. 98. 
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ками, вони не мали nрапа знімати з себе відnовіда.ньн:Jіст~, за вчинене 

ними дЇ5!:Нвя та переносити їі на юридичну особу. Данvп1: принциn ви

nливав із суті справи, nрямо виражався в римському праві [2, с. 137-138]. 
Аналогічну nозицію займав Г. Дернбурr, на думку якого, римські джере
ла категорично заперечують відповідальність юридичної особи за делік

ти своїх представників [З, с. 179]. й. Покровський вважа11, що до самого 
кінця римське право притримувалося позиції, що за деruіюи своїх пред

ставників громада не відповідала [4, с. 288]. 
Висновок про категоричне заперечення визнання деліктоздатності 

юридичної особи за делікти:, вчинені їі представниками був зумовлений 

змістом сеm'еІщіІ Ульпіана, де він піднімає питання про м:ожли.вість 

подат·rя позову про умисел проти громадян муніциnіl (у розумінні спі11-

ки громадян муніципїі як юридичної особи) . На його думку, на підставі 

їх умислу, не можна подати позову, таJ< як що можуть зробити громадя
ни мунjдипїі в СИ.'І)' їх умислу? Якщо що-небудь набули вони внаслідок 

умиоrу тих, хто уnрав.rrяє їх справами, то він вважає, що сл:ц подати по

зов. (Д. 4. З. 15. 1) [5, с. 443] . <<De dolo aнtem decuJ•ionum in ipsos decu.rioнes 
daЬitor de dolo actio», тобто внаслідок умислу декуріонів подається позов 
про умисел до самих декуріонів (Д. 4. 3. 15. 1) [5, с. 443]. 

У літературі зустрічається й протилежна позиція романістів про ви

знання за юрщичною особою деліктоздатності (Сінтеніс, Бопьце, Карло

ва, М. Суворов та інші). Так, Сінтеніс доводив, що Ульпіан. допуо<аючи 
можТІИВість подання позову проти декуріонів, тим самим не заnеречує, а 

стверджує дивітну відповідальність юридичних осіб за дЕЛікТ11, так як 

терміном «decu.rion.es» в джерелах завжди позначали колегію декуріонів, а 
не окремих куріалів, подібно тому, як термін <<111Unicipes•> означав муні
ципію в розумінні корпорапn [6, с. 251]. Обrрунтовуючи відповідальність 
корпорації декуріонів за недобросовісність, Больце стверджував, що до 
умисної, обдуманої недобросовісності великі маси настільки мало здатні, 

наскільки до постійного одпаковоr·о здійснення праІВ. Навnаки, біm,ш 

тісне коло декуріонів у своїй спілиюті здатне до не,lІ;обросовісносrі та 

відповідає за таку [6, с. 251]. 
Із вищенаведеним обrрунтуванням повністю погодитися не можна. 

Біmш переконливим є зміст іншої сентенції Ульrrіана, у srEiй він ви.1нає 

прояв страху та насилля не лише з боку окремої люди:ю1, але й народу, 

курії, колегії, спілки (Д. 4. 2. 9. 1) [5, с. 415]. Тобто, як ві,цзначав 

М. Суворов, позов подається щодо примусу не лище проти курії, але й 

проти самого міста, яке П:L\1 сам:им ви:ніається здатmш як до завдання 

страху, так і до ві;:щовідальності за нього [б, с. 253]. 
Таким чином, за юридичними особами за римським правом визна

валася деліктоздатність як :здатність відповідати за дії своїх представни

ків, таJ< як з такими деліктами, як уточнюєМ. Суворов., пов'язано майно

ве збагачеНІІЯ юрJЩичних осіб [6, с. 250-254]. Тому волевиявлення поса
дових осіб юридичної особи у сфері ци:вільн:ого права зобон'язуюn. їі, ЯІ<. 
у відпосинах із контрактів, так і з деліктів. 
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ЖорноІ<уй Ю. М. 

ВИШІАТА ДИВІДЕНДІВ ЗА АКЦІЯМИ ЧИ ТИСК НА МІНОРИТАРНИХ 

АКЦІОНЕРІВ: PEAlliЇ ЗАКОНУ УКРАЇНИ 

«ПРО АКЦІОНЕІ'НІ ТОВАРИСТВА» 

В умовах. п~реходу України до ринку відбувається зміна шкаm1 цін

ностей. в суспільсгві - на вершину цієї шкали виходить така ціmІісrь як 

приватна власність у різних формах. Історія засвідчує, що говорити про 

правову та соuіальну державу можна пише там, де є суспільсІво впасни

ків, а отже, громадянське суспільство - воно є підвалиною, і (:у б'єктом 

творення сучасної держави такого типу [1, с. 3]. Власність -це підстава 
особистої свободи: як необхідної передумови творчої реалізації особисто

сті та засада ствердження гуманісrичного суспільного устрою. Проте 

власність не можна однозначно тракг;вап-х як безумовне благо дп:я юо-
дили і суспільсІ.ва. 

Інтереси вктщення капі:гаТІу різю1ми суб' єктами ринкових відносин 

втішаються у сrруктурі акціонерної власності, що є розподілом ста'!утно

rо капіталу акніон:ерноrо товариства на пакети акцій, що належать різ

:аи:м категоріям аІщіонерів (мажоритарним, міноритарним і т.д.). Струк-

1ура ві,пдовідної Ішасності, на думку І. В. Спасибо-Фатєєвої, безпосеред

ньо uшначається на корпорапmному управлінні у вузькому розуміШІі -
формуванні ор·rанів АТ та їхньої діяльності. Причому це иастільки тіс

ний і очевидний: зв' язок, продовж-ує вчений:, rцо відкидати термін <<стру

ктура нласl'і:ості•> з посиланням на деяку його суперечливість недоцільно, 

оскіт,ки він є дсюоміжним ;'.JlЯ розуміш·ІЯ сутності всього комnлексу відно

син <<корпоративна власність- корпоративне управління» [2, с. 240}. 
Укруm-Іею-ш кап:італу :ш рахунок :!алучеиня масових інвесторів при

водИть до дифузfі особистого інтересу і особистої участі. Причому по

ступщю ця вjдсутн:ість переростає в повне абстр<1гува-н:н:я -і від управлін

ня, і від кшпролю, що стаю-ть для акціонера сугубо :номінапьни:ми. За
m1шається лиrrre чtиспіИ майновий зв'язок від вкладень в аJ<Ції - одержа

пr на них дохсд, а у випадку зниже-ння такого - позбутися акцій, а у 
ВJmадку відсутності такої можливості - втратити усі ню1адені кошти. В 
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цьому і полягає рк1ик [3, с. 36]. При<ю.му АТ з його численними акціямt1 
перетворило тривалий ризик, що нежить в осrюві будь-якого капіталу 
при йш·о найбіпьших сумах, в короткостроковий ризик невеликих сум 

капіталу. Оскільки ходові корпоративні акції бупи оборотоздатнкми за 

цінами, шо котируються щодня (або частіше), їх власники не зв'я:іані :і 
підприємством (майном), /l.ЛЯ якого важливо зберегти цL'ІіснісІ'Ь і одер

жувати додаткові фінансові вкладення для сво1о ні,цновлення. Оборотоз

датність аю~ій неретвормла тривалий ризик власника на короткостроко

вий: ризик інвестора. Втім знову ж таки (і про це варто пам'ятати), це 

стосується дійсно корпорацій з оборотоздапtісrю їх цінних паперів, чого не 

mосгерігається n УкраЇНі. Тоді, мабуть, і корпораціями можна повною мірою 
назвати лише публічні АТ. Інаюне кажучи, право власносгі визнача'- і орга

нізаційно-правову форму юридичної особи, і навпаки [2, с. 249; 3, с. 36]. 
3 формальної точки зору, власність в АТ не є «розщепленою». Єди

ним впасником реального капіталу АТ закон визнає саме АТ (ст. 115 Ци
ніпьного кодексу України [10]). Ра:юм з тим, багато спеціалістів [4; 5] вва· 
жають, що de-facto на один і той же капітал прєп~fщують два власника -
АТ і акціонери. Статус акціонерів як власників є подвійним. З однісї 

сторони, вони є новиоправними власниками акцій, тобто фіктнвІЮL"О 

капітану товариства, з іншої сторони, володіння акціями на;~іляє їх пра

вами вимог стосовно АТ. Суб'єктний і об'єкПіий склад права впасності 

визначають і правомочності нласни:ка, якими можн<І продовжувати мані

пулювати в характеристиці приватної власності (володіння, кориоунан

ня і розпоряджсння) 19 • у акціонерній власності відбувається як дробнен· 
ня суб'єктів (АТ і акціонери), так і видазміна об'с:ктів (матеріальна вчас· 
ність - у АТ, а права на акції - у акціонерів), що :ш'язані ню-rгісаішим 

чином, але вотщочас по суті різні. Звідси і видо3міна 3міс1у права впасно

сті, який не можна звесп1 до тріади правомочностей впасшн.а, тому що 

право власносгі у ащіонерів номінапьно наповнюється «Правами з ак

ції», а реально - акціонер не має ні кпасичних правомочностей в;Іасннка, 

ні тих прав, що йому надаються акпією [7, с. 15-20; 8, с. 77-88], у тому 
числі контро_-оо і розподілу прибутку. 

Як тL'lьки-но АТ набуває прав власника на передане йому засновни· 

ками (аю.~:іонерами) майно або інші цінності, а засновники (акціонери), у 
свою чергу, права власності на акції, на думку С.С. Апексєєва, в цей мо

меІп відбуваЄТ'ЬСЯ свого роду гіганrський переворот у змісті і наtІіть ви

rляді всього комплексу економічних nідносив, у їх побудові і навіть їх 

дусі, що зачіпає саму сутність економічного жипя [9, с. 337]. Аналізуючи 
струюуру зазначеного перевор01у вчений має на увазі перехід від реч(J

вих до зобов' яза!ІЬНИХ відноси!і, у тому чиоІі - до відносин особистих, 
враховуючи систему найманої праці. У зв'яз~<.у з цим акnентуємо уваrу, 

19 Хоча, безумовно, приватний власник все ч:астіше здійснює і таку пра
вомочність, як право на управління, яке не тотожне жодній з тріади названих 

правомочностей і не складає їх комбінацію 11 [6, с. 122-132]. 
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що чинне закопщавство України про АТ майже не містить положень 

сrосовно відноси\ впасності {особчиво це стосується акціонерів), а мова 

йде .'ІИІІІе стосовІ-о конструкцій, що можуть бути використані стосовно 

·>міни впасників - договір купівлі-продажу та інші правочини стосовно 
акцій. Такий ста!с сучасної законодавчої бази можна пояснити нароста

ючи.м л:омінуван1ям системи анпюсаксонсм<ш·о (загаJrЬноrо) права, де 

класичні відноси::tи власності як речового інсти1у1у виявились перекри
·rи.ми інстиrутом ,t,овірчої впасності. 

Відокремпенемайно АТ, виражене у розмішених акціях, - знак того, 

mo майло товари<тва функціонує в якості капіт<'лу, поклик<нюго прино
сити доходи (для акціонерів - дивідеІЩи). у відповідності до ч. 1 ст. ЗО 
3акону України «Про акціонерні товариства>> (дапі- Закон) [11] дивіденд 
.. частипа чистогоприбутку АТ, що виплачується акціонеру з р03рахун
f, у 11<1 о,rщ:у на;rежrу йому аюrію Ш'ІІН()ГО тину та/ або класу. За акціями 
одІюго типу та КJracy нараховується однаковий розмір дивідендів. Але 

стосовно таких Д(Ходін r;иникають деякі сумніви, оскільки, ·як показує 

корпор<Ітивна nр<К'Іика - розподі.'1 динідендів майже не проводиться, 

хоч<~ й за 'l. 3 ст. :~') Зак()пу рішення про вІнпа-ту дивіден,;J,ів та їх розмір 

·;а простими акціІМИ приймаєтІ,ся загальними зборами АТ. у цьому 

випа;.rку маж()ритарні акщонери мотивують це необхідністю подальшого 

г(нвитку дія'Іьноаі АТ. Як наслідок це зумовлює порушення інтересів 

\~і,юритарних акнонерів у отриманні чапини прибутку, оскільки, фак

Н'!ЧНО, ві.цповідне ріщення буде nрийнято контротоючим акціонером 

(акціонерами). 

У лІ' и1ку з ник:таценим, ми вважао.ю Ja Н<'обхідне ЯІН'С('ННЯ до За ко~ 
IJV норми, 3а якою за ріJш~нням за ганьних зборів акціонf'рів 50% Rід чис
·r,Н'О нри()утку, отриманого АТ, ваправ.тrялося ни RИIL'Ia-JY динідЕ'ІЩів, а 

р•.·шта 50% або ва fОзниток АТ, або також на нишшту динідсtщін, 
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Лкадемії правових наук Украіни 1999. - .N'~ 1. - С 77-88. 9. Алексеев С.С Собствен
ность ~ акционерном обществе [Текст]. В кн .. Линия права.- М.: Стзтуr, 2006. -- С. 332-
}56 10. Цш~ільний кодекс УкраїиІІ \Текст] Ja станом иа 15 квітня 2009 р. /І Офіційний 
ні':f!ІtК України ·- 2003.- .N'~ і І - 28.03.2003. -Ст. 461 11. Про акціонерні товарнетва 
f 1'сксJ] закон Украіни вщ J 7 вересня 2008 року N2 524- VI// Урядовий кур'ср. - 2008. -
N" 202 -- 29 жовтня. - С. 5-12. 
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Надежин Н. Н. 

ПРАВОВОЕ РЕП' ІІИРОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕІІЬНОСТИ 

В КИЕВСКОЙ РУСИ ПОСРЕДСТВОМ МЕЖДУНАРОДНЬІХ ДОГОВОРОВ 

В настоящее время значительньп1 научиьІй интерес представляет 

процесс зарождения и формирования предприниматешских правоот

ношений в Киевеком государстве. Зто обусловлепо, с одной сІоронм 
необходимосгью более глубокого осмькпсния процесса становления 

права в цепом, как консотrидирующей основьІ общества, а с другой сто

роньІ, зто может оказать Ію.:южительное влияние на реформирование 

действующеrо законодательства, понять предпосьІГІки его сrановления. 

Особенно актуальной рассматриваемую тему делает то с·бпоятет,спю, 

что изуqение права Киевского государства, до настоящего времени. н 

большей степени врохоnило на основе исстJедоваJІИЯ соответствующих 

нормативно-правовьІх актов, в то время как анап.изу междун<1р01\НЬІХ 

договоров, направлеІШЬІХ,. помимо прочего, на реrунирсн~ание торговь1х 

отношениИ удепялоо. неностаточное внимание. 

БогатеИший \1атернал по предпринимательско-праюІюй систРме 

Древней Руси дают русско-визаю11йские доrовора. Псрвмй бьІ_"І заюlю

чев в 907 г., второй: - 2 сентября 911 г., третий - в 944 г., четнертьн1 - в 

июле 971 г. 3ти договорьr безусловно можно призна·п, составной часп.ю 

системьІ источников І~ревнерусского торгового права. Они реrулирова.'lи 

правоотношения в самь1х разньrх направпепиях г\еятепьносги об1пества. 
3начитепьное внимание удслєно регІаментации: праrюного статуса 

купцов. Зто подтверждается и п.ругими источниками. Так. по сщJдснш1м 

Гардизи иноземпиє купць1 входи'1И в сферу правоотношений при ІJере
сечении границ Древней Руси. Так, их гтІавнейшl"й обюи,носп.ю GJ,ma 
ВІ>пшата десятинь! правитепю <<страньJ pycon»10 Ценью наJюгооб.чожсния 
являлось в первую очерець попо!rнение казнь1 веа и.кс•княжеской. y•te'l 
торговцев, приrшьшших или приехавших в государство. С'Н'довате•rьно, 

преслсдова.'!ись две функции: фискальная и контрольная. В случае не

уштатьt десятинІ>!, куrща не доnускали на территорию государства. fспи 

он пробиралея чере:~ rюграничнЬІе 3асгавь1 неJJеJ·альньш образом, то 

автоматически пиша.'1ся правовой защитьr государства. Следовательно, 

причинение вреда ему и его имущесгву не при3наватюс1. преступ:Jением. 

Зато законопоспушнЬlй купец по;тьзоваТJся покрови.тет.ством государс

т13а: нГосrям оказьІВают noчcr и обра:щаются хорошо с чуже3еІ.ща.\fи, кото

рьІе ищут у них nокровительсrва», - Ш1Шt'І' Ибн-Русте и да.тее добавняет -

20 Новосельцев АЛ. ВосточньJе исто•пшки о восточньJХ с;1авянах нрусах 
11 Древнерусское государство и его международное значеЕие. - М., 1965. ··
С. 387, 397; Мельникова Е.А. К типо.топш прещосу;щрствеІшмх и раннеrосу
дарственнмх образований в Северной и Северо- восточной Европе І! Древней

шие государства Восточной ЕвропьІ. - М .. 1995.- С. 30. 
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«Они не лозволяют никому из своей средьr грабить и обижать таких прише

льцев. В случае, ес.1ти кто из них обидитили притесmп чужезеш.щ, ломоrают 

посл~ему и защищают его»21 . Гардизи располагал более подрабной ин
формацией, утверждая, что за оскорблеmrе купца виновное в том лицо 

должно бьио mдать паrерпевшему половину своего имущесrва22 . 
Изначально зто бьm правовой обьrчай - ведь издревле, по свидетель

с.rву иноземньrх хронистов, склавинЬІ и антьr оказьтвали почтение инозе

мцам. Позже, по крайней мере, к началу Х века, нормьr, защищающие 

интересьr заморских купцов, судя по всему, вошли в <<Закон русский''· 

В пользу зтого утверждения свидетельствуют статьи русско

византи:И:ских договоров первой половиньr Х века, последний из которьrх 

(944 т·.) прямо ссьшается на дашІЬІй правовой акт: «Если обнаружит Русь 
греческое судно, вьшерженное на берег, <<да не преобидять ея», если же 

кто что-mrбудь возьмет или человека поработит !іШИ убьет, «да новинен-ь 

закону Руску и Гречьску»23 . 
Развернутая характеристика тех действий, которьrе русьr должньr 

бЬІли совершить в подобной сюуации, дана в предшесrвующем сог.тrа

шении (911 г.). В нем .говорится следующее: «Если греческая: ладья будет 

вьrвержена бурей на чужую земmо и обнаружит ее кто-нибудr, из нахо

дящейся там Руси, то да снабдит ее всем необходимьrм и отОШJ1ет в зем

mо христианскую, проводя сквозь всякое опапюе место. Если же такая 

ладья, будучи поврежденной от бури или «боронения земнаго борони
ма,,, не сможет сама вернуться на родину, то да поможем: мьr, Русь, греб

цам той ладьи и <<проводим-ь с куплею их поздорову»24 . Да будет так, 
если зто случится «близь земли Грецкаа». Если так будет у нашей зем.тrи, 

да проводим ладью к нам, в Русь, и продадим «рухло тоя лодии", что 

можно продать. Коrда же пойдем в царсrво ваше, для торга или с посоль

ством, то вернем с честью то, что получили от продажи ладьи25 . ЕоІи же 
случитсн кому·-то из греков бьпь убитьrм или чему-то взяту, «да повинни 

будуп, то сrворише прежереченною епитемьею»26 . 
Согласно русско-византийскому договору 907 r., русское купечес.rво 

наделялоо, весьма обширньтми правами. Во-первьrх, если русские купцЬІ 

прибЬІвали в Византию дня торговли, их gолагалось обеспечить полуго

довьrм продовольсrвенньrм содержанием («иж прихдчи гости, егда ем-

11 Известия о хазарах , буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и русских. 
Абу - Али -Ахмеда бен Омара Ибн - Даста І Перевод Д.А. Хвольсона. -С-Пб., 
1869.- С. 36-37; Бартольд В.В. Арабские известия о русах// Славяне и Русь.
М. , Юрид. лит., 1998.- С. 299. 

22 Новосельuе.в АЛ. Там же. - С. 399; Мельникова Е.А. Там же. - С. ЗО. 
23 Повесть временнмх лет по Лаврентьевскому спІ'!ску // Полное собра-

ние русских летописей . Т. 1.-М.-Л. , 1962. - С. 51. 
24 Там же. - С. 35. 
25 Там же. 
26 Там же.- С. 36. 
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пют мссячину на 6 месяцr,: хнеб-ь, вино, и мяrо, и рЬІбьJ, и овоrце») . Во
вторІ··ІХ, они вправе беспрєпятствею:ю rюсе1цать бани кщктантивопопьс

кие (<<Да ТВОрЯТ И МОВ'Ь, бІИКО ХОТЯТ>•) 27
. В-третьих, И.ІІіJІt'рСІ<ИС ВfІ(.)С\'И 

обя:~адись предо<:танить русским «гостям» все необходим"~' для сваряжІ'" 
ния судов rr.пя обратиого гшавания (••Пойдучи Роуп. за ся , да емnют оу 

царя вашего брашно 11 ЯК(Іри· и ужа, и пароусь1, и е'П11<.а на І \О fif', и яшаси 
Грецю>) 2~. В-четвер1нх, 11 зто, пожа;rуй, самое главное, русм добюшсь 
права беОЮІШІИІШОЙ ТОJЛОВПИ («Да ТRОрЯТ купшо ЯКО )11 ІНГІ> На)(О бе, 11<' 
ruraт1rr мьпа ни в чем Ж<~»)29 . Зто бьею бесспорньІм ·>аноє·вание\1 Руси, 
поскопьку в ІХ веке восточноевропейские торrовцм иснравно щ.tп.'tачи-

10 
вали десятину всем правителям, во владениях которt.ІХ ОІІИ торгт~а~н1· . 

Поми.lІіо праu, бм1и у куrrцов и установленнЬІе межгосударственньrм 

правом обязанности. 

Во-первь1х, если русь1 прибмвают в Констмпинонсль без четко ІЧ·І · 
ре~женноИ ш•чи, а т;;коной счит;m;кь !Н1111Ь носоньская и торrон,\Я , то lНІІІ 

не вправе требовать куІН'че<:коИ месячинм («аще приндоуп, Р,•уо. (),.,. 
купли, да не нзимают меоtчивм») 31

• Во -вторьtх, торговая Руп. ве внравс 
причинять вр~п ниJаtrгийским се• tам (•<да занреп1ть юUІ н, ::JOBt)~i1· СІJ•. Н1Н 

при:ходяrди~х·ь Роуси 3дс, 1;а не творяn. пакости в сен•л, в страШ:' ІJаше<'І») 
12

. В-треrьих, северньІе гости ;щпжш,І бІ>ІГJ.И бьtл, по fІрИ6І.1ТИИ п СТ('.' ІИН}' 
ИМПЕ'рИИ ЗіІрЕ'ГИСГрИj)ОRдНЬІ CllE'l[J,tдJIJ,HІ,ІM. ВИ'.аtПИЙП·.ІІМ •!ИНОІ'\\ІИІ<f'М 

(нприхо.ГІ,яще Роуси да вкt·ают оу свята1 ·о Мамь.І, и ІЮСІЄ tJ.др:,пlю нartJ.I.', и 

да испитuут имена их. и тшда возмутt· месичинное свое, н·~рtюс от І 'OJX';J 

K11cna, иn<\ ис Чt~рнигова, и ис Пєреас.•таFІп.я, и прочий 1рщ .. и 1\іІ І:ІХ(ЩЯТ " 
град одними вор(ПІ,І, со дapcВ!.Jfo.fl, мужм· t. бе~і ороужа, ~І•.Jy:t; so .. '-'). Прано 
НІрГОВі!ТЬ, Судя ПО ИМ('ІОЩИМСS! R HilllJeM распОрS!ЖЕ'РИ\1 !ІСТР'ІІНІКам, 

могло д<-~ровать іlишь государство. Ес.rти русский куt 1ец ''С ' ІаJІ <УПІр <шит; -

01 с тонаро:о.І в Внзантию. m1 іlОНА<ен бІ.m nолу•п1n. пн'нна; ІІ,ную 1 ·ра\1\•Т\' 

в канцЕ>.'ІЯрии великого ю-ІЯ :ш, ~~ которой указьшапось КОЛІ1чеслю K<Jiмfi. 

•rей и, виднмо, вся осноТІтмя 1111формацня о ·3аморском госте; в ІІf'tЧl·І'< 

ном спучае ни:~антийньr ~югни врененпо JJ)\ержап, нез«по: • шиІюrо пр<'.' І -

27 Пов~сть вр.~менНІ.ІХ лет 110 Ланрентьсвско\1У cn;-rcкv і.' Поjfное собр~ · · 
нне русских летоnисей. Т. 1. -- М. --Л., 1962. --· С. 31: Ипанев•:кая .1<:ТОПІ1СЬ .> / 

Попнос собрание русских .nt:тогшсей. Т.2. ·- М. ·-· Л., 1962.- С. 22. 
28 Повесть врсмсJІНІоІх л~т ло Лавренn,евскому списку /,' По,1ное собр3 · 

ние русских летописей. Т. l. - М. - Л . , 1962. - С. З І. 
29 Там же. 
311 Ибн - Хорл. 3дбех. Книга вутей и стран -- Баку, 1986. - С. 121\: Ьар

тольд О . В. Лрабские ишес-оия о русах // С:.мвянс и Русь. - М. : !Ориди•rсск~~ 

читература, І 998. - С. 300. 
3' Повес11, временнь;х лет ло Лавревтьевс1юму списку // І!олное собра

ние русских лстоnнс,іі. Т. ! . ·- М.- Л. , 1962. ·· С. 3\. 
32 Там же. 
33 Там же. 
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припиматеня и, в стrучае сопротивления, даже предать его смерти. Зто 

В<lжное правил::> бьщо зафиксирована в до1·оворе 944 г. 
Закон русский и соответствующие статьи русско-ви3антий:скш·о до

сонора от 2 сеатября 911 r. уже сообщают о напичии собственности у 
представитеней дреанерусского государства. Так, возмоJЮІЬІй преступ

ник может бьпь «домовить» или снеимовJf1'"Ь>>, т.е. имеющим собствен

носп. ИJІИ бед;:-ІЬІМ человеком, ее ;1ишеннЬІм. В первом спучае опреде

:lенная часn. :поі1 собственности, устаповненная законом, отходила род

сrвенникам убІ'Іенноrо. В то же самое время и жена убийцьІ име:~.а право 

на попагающуюся ей часть собсrвенности: ·<Да аще е домовит, да часrь 

его сиречь иже его боудть, по закону да во3меть ближний оубьенаго, а и 

жена оубивша•:о да имеет, толицем же nребоудть по закону>>34 . Собст
венность, С.'Іедов;отельнu, может бьпь отоfірdна ;ТИШь как санкция за со

вершснное прєстvппепие; зто не штраф, а конфискаuия, но не в пользу 

,·осvпарства, а r: пользу родетвенникон пострадавшего. 

Н Древнt>й Р) си того времени бьша предусмотрена правовая защита 

к;,к ,цщжимогс, так и недвижимого имушсства. Договор 911г. нредусма

t·ринал ІІресм,_:твенность в насле;ювании собственности, находящейся 

,.(.>же fІа rсррнгс рии визатийского тсу;.~.арства> 5 Наряду с обмчной 
собсtвеннооью, rн'одушевленной:, бьша собсгвенность иного рода -
p.tбJ,J, как вазнк:пи их ар<tбьІ, или челядь - по термиао.тогии русско

mванtийо.их .LІШtшоров и JІетопиоІьІх сводов. 

Договорм 911 и 944 1т. упоминают о данной категорим собсrвепнос
ПJ. В договоре 911 г. ска:щно о существовании тнердЬІх цен на челядина, 
tta основании ксторЬІх нроизводится вь1кун rпенш,Jх. регулируется и 
oxpa1rne·rcя ІІрі.ВС собсr·венности на qелядина, предусматриваются мерЬІ 

к поrкку в сп:учае его пропажи3('. 
3начІпе:Іиюе внимание русско-визаІпийские договора удепяют ре .. 

tу.'Іированию 1~оrшюра кушш-прщ.щжи. Дс.:о1·овор 911 1·ода имеет особую 

стап.ю «О вьзJ,JМающих кyruiiO Роуси»17 . Процесс купли-продажи, его 
:~аюночения 11 оформг1ения бьш к тому времени ра:!работан Купп:я .. 
процажа опреде.ІенньІх видов товаров мо1ла бмть ограничена 3аконом. 

Дш-овор 944 г. пред}'сматрива:І, что русские купць1 не моrут приабрести 
чрезмерноР, с то•Іки 3рения ви3антий.цев, копичества тканей. Пр11 :пом 

д<.!ГОВ<)р куn.;ш -продажи шел ка об..:тавлен цельІм рядом других форма

_тьно..:тей3R. Он яв.1ялся действительньІм, ес.•rи общая цена не превьшrала 

34 Повесп .. БременнЬІх лет по Лаврентьевскому списку // Полное с:обра
нне русских лет·)Гшсей. Т. І. - М. - Л., 1962. - С. 34; Ипаrьевская лстоnись // 
По:і!ІОС собрание русс1~их летоnисей. Т.2 .... М.- Л., 1962.- С. ЗІ. 

35 ПовсС'Іь времсннЬІх нет по Лаврентьевскому списку // Полное собра-
ние русских летс•пи сей. Т. \. - М.- Л .. 1962. - С. 37. 

36 Там же -- С. ]6. 
37 Там же.-- С. :37. 
3 ~ Там же.- С. 49. 
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50 зла1'ЬІХ и если он регистрировапся спеuиачьньrм иизанrийским чипо
юшком. Слецовательно, в качестве существеннЬJх условий международ

ноп1 договора куппи-продажи шепка названьr: цена, характеризующая 

ю 'пичесrво товара; форма noroвopa, считавшаяся собmоде.~-rnой mппь при 

усювии репктрации сде.ГІки 11 самОJ о товара императорским чиновником. 

Таким образом, исследовав состояние торгових правоотношений в 

рассматриваемую зпоху и международнЬІх договоров направ;rеtШЬІХ на 

и:. регулирование, можно сделать следующие вьшодЬІ: 

Во-первмх, пt>рвоначаJJьно более распространеююй разновидностью 

торгового договора Gмл договор меньr; потом, с развитием товарно

,r,'нежнпІх отнонюиий, ему на смену приходит, хотя и не повсе.,rе•'тfн>, 

л<•Г(шор купrrи-продажи. 

Во-вторЬІХ, Особое ІЧШМЮІИе MKOHOДdTf'clb у;:~,еюш 11Mt:HHO ДОІ'ОВО}JУ 

кпши-продажи. Рюпича:rась купля-продажа имущества и куптrя

Іf!Ю:І,ажа пюдей (че'ІЯіІИ). Куш1Я-процажа имуществіl имс·rа lЛЕ'дУ"Нt~ие 

ІІІJЦвильr: К)'ІІ'1Я-продажа товара с потерневшего крушение судна, кулля

продажа навопок (пrє.:тка). 

В-третьих, можно говорип. о двух ну-rях РЄІУ'Іировання дшоворов 

І-\.1І 1 1И-Пр()дажи: мfжІ·осударственнІ>Ій (русско-визаптийские догш:(1ра): 

ш <утрнгосударственньп1 (прави;rа, устанашгив;tеиf,rе меслп.Іми впастями) 

В-четверть1 х, правовая заІциrа ра~:просrрашшась на ІШ()странш,Іх 

К\ 1 ІЦ<ІВ, по•rьJОВ<ШJІІИХ<'Я нравами и нес:шими заканно установnенш.тс 

оf\язанности. Их ничшхть и имуrцество находилиСІ. под охраной "Jакона 

и че;ювек, покусившиИся на них, пес ответственность в ра·~мере по юви

ІJІ,І своего имущества, :І<ПО и Jаморскиl• гости вьшпачиваr1и в казну ВеJІІ1-

ю•го КІІЯ"sЯ Киевского специаТJьно устююшІ(•нную десятину. 

Таким образ(•м, нраповое обеснеч.ение торгонли и чап нособсrвен·· 

ннчес~:их отношений., начало формарова·1 ься еще 11 нериод Киевской 

Руси в ІХ-Х веках. ]нач&rгельпую ро,rь в зто:vт реІ-у'шровави-и иrр<щи 

~ІІ.'ж;lународнь;е договора, мноп1е положения которь1х бІ>І.1JІ1 восприня1н 

ш•йсгвовавпшм законощпельством. 

Татаринцева Е. А. 

НОВЬІЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗНИТИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ УСЬІНОВАЕНИИ Б АНГЛИИ 

Принятие в Лнгнш нового Закона об усьшовпении и fl.C'TЯX 2002 r. 
породило новьІе тендеtщии в развитии английского законО)Jіп·еnьства об 

усьшовлснии, которь1е можно суммировать снедующим ()бразом. 

1. Приоритет усьтоВлетtя как формЬІ семейиого ycmpaйcmiJa детєй, ('С
итіJишхс.я бс3 nспечс;тя родитслей. 

Несмотря на сущt:>ствование в ангпийс.кой практи!\е множес1·на аJJь

п•рнативньІх епособов воспитания дет<:'й в семье без процедvрЬІ их усьІ
Н•.>В.'l<>пия, именно усмноnчение рассматриnается аtнлийскими ·mкоrіо,І_,а-

36 



телями в качеств"' приоритетной формЬІ семейного устройства детей, 

оставmихся без попечения родителей. Закон об усьnювлении и детях 
2002 г. расширил: :категорию лиц, имеющих право на усЬІНовление, впер

вьrе вюrючив в :пот перечень помимо одиноких лиц и брачньrх пар, гра

жданеких парпrеров39 и не состоящих в браке пар, независимо от того, 
являются ли они лицами nротивоположноrо или одного пола, при усло

вии, что они, как партиерЬІ состоят в длительньrх семейньrх отношени

ях40. Таким образом, бьmо узаконеио право вьШІеперечисленньrх .т:гиц на 
совместное усьшонление одного и того же ребенка, что, к примеру, запре

щено Семейнн:м кодексом Российской Федерации (ч . 2 п. 127 СК РФ). 
2. Изм.енение модели усьто8ленuя. · 
С кшща 60:~ г.г. пропmого стол:етия сгало неуклоюю снижаться об

щее число усьrновлений, которое в целом с 1971 r. по 2007 г. сократилось 
н 4 раза41 . Наименьшее количесию усЬІновлений при:ШІІось на возраст
ной период от 10 до 14 лети зта тендеrщия продопжает сохраняться. 

Среди причf1н общего снижения чиmа усьпювлеюm ангпийские авторьr 

на:Jьтвают: нежепание иметь детей в связи с рсх:том бпагосостояния семьи, 

лозрасrающие возм:ожности контраце:пци:и, леrализациrо абортов, юмен:ение 
поз f1циf1 законодатепей: по вопросу о незаконнорождеННЬІХ деrях, в резуnьта

те чего матери, не состоящие ·~ брrо(е, получили возможность самосrоятельно 

13()(1.Пfі'Ь!вать cвo·VD< детей, а также законодательньrе изменения, призванньхе 

противодействша'Іь совмеаному усьrnовлению ребенка. его биологическим 

родиrепем и прием:НЬІМ родитетсем (сrrчи.~\1ОМ или мачехой), которьrе до 80-х 
г.т ХХ поле:t'ИЯ сос.rавляли 70% от общего чиmа всех ycьrнoвлer-urn42 В це.'!ом 
же вежелание о1давать своих детей ва усьrnовление анrлийские авторьr свя

зьrвают с развиruем общей кульrурьr семьи43 • 
З. Из .. иеІШ-Іиt' практики усьтоtЗленrт. 

Начиная с серединьr1980-х г .г . ХХ столепш, в практике усьrnовлевия 

nроюоmли зна.ч~rгельньrе изменения. Во-первьrх, органами местного 

самоуправления путем проведения mироких общественньrх компаний, 

из которьrх наиболее известной: является «Будь мои:м родителем», орга

низованная по ·СХt~ме Британского агентсгва по Усьшовлени:ю и: Прием

ной: семье (BAAF), бьиrи еде.паньr определеJшьrе успехн в помещении на 
усьпювление так на:ноrваемьrх трудньrх детей. Во-вторьrх, произошел 

значительньІй рост числа усиновлений, которЬІе не требовапи родитель-

39 ПринятІ.ІЙ в Англии Закон о гражданеком партнерстве 2004 r., вступи
вший в силу 5 де:кабря 2005 r. разрешил заключение брака между лицами лиц 
одного и того же no.Ja. 

40 Adoptioп апd Children Act 2002, s. 144(4)). 
41 http://w~v\v.statistics.gov .uk 
42 Cretney S.M., Masson J.M., Bailey- Напіs R. Principles of Family La\v. 

7th • edn. L., 2003. Р. 795. 
43 N.V. Lowe, G. Douglas. Bromley's l:amily Lavv. New York, Tenth edition. 

Oxford University Press, 2007. Р. 822. 
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ского согласия, исходя из принципа 611агососrояния рсбеш<а"' В·· 
третьих, Іюнсеместно увеличипось количеспю усЬІновлений детей стар

шеrо ІІозраста, остаuленньrх бе1 понечения родитечей 11 на:хО)\Ящихся 
под опекой органов местного самоупра15JІения. Так, на фоне общего 
снижения числа усмновлений, котіЧество таких детей постояшю возра

СІ 'а'Ю (1979 1·. - 1488 чел., 1990 г. -2605 чrл., 2007 г. - 3200 че:'І . ), что спшо 

преимущесrвеннмм итшикатором хоршuей: практики. 

4. Расширение практики «оmкрьІІnого усьtІІоіJлєтm». 
ИсстІ~~цования, проведенн:ь1е в 60-70х-r·.г. 20 сrоле·тия показа.'lи вредонос

ное Ію:щсйенщс сохранения rайньІ усьшоІІления, оказмваемое на Де'[(~іЇ!, Н<і' 

знавших своеІо собствешюго происхождения, и закон, в конРчном сч·~rе, бьt'І 
vпмРнен, разреuпm усьшов.11.еннь1м детям 110 достижении ими совершенште
nІеrо жнраСІ<~ полуq<пr. свои псрвопа'!аrхьньrс свидетельства о ршtщении и 

усшнан:ІИ&11Ь коигакг со аюей био., ,ш·и•Іеской семьеи•'. С Jтой цеш.ю uІ.r · t 
со>дан Реес-11) конl'актов при усьшовпении. кспорий с одноr:1 стороньr преі~У(

~•юрнва'І ,,f>с·юнасносп. и конфн;~еннна.~n.н<JСТЕ. д'ІЯ бионпrнческих рс:;ппс,

'Іей и нруrих родсrnеНІІИК()В», а с другой - гарантироватІ усьшокrенно:.. І .V 

лицу, •по :кшпакт с ним fіудет приветсшОІ\(\:ГЬLЯ, в нuдпо~ержденин чего пре!І.о

сганлянся ад.рес ;l..'ІЯ конrакrа с родсшенниками46 . 
Широкое распространение гнтучи.•Jа и. нракІ-иІ<.а <'О!ІІкрьtm о<о уо.uюІ;'

АеІІLІЯ»1 7, 1ІрСДl!ОПі1ГdЮЩая ВО .JМОЖНОСТ І• ПрОНО!ІЖСНИ}І KOHTJ.KTOB рс(.ЄІLК,І 
со сnоей битюгической семьей с момента его усьпюtнсния, котор.І;.~ 

бьша введена, когда сrапо понятно, •по автоматическое прекраrцени.с 

контактоLІ меж,г.~у ребенком и єто биологической П'МЬt'Й не всегл,д оп!е•Іа· 

ет интереса ·\! ребенка•8 ., Сегодня пріН<ТИІ'а «сrгкрьrпJго усьпювпеtІИЯ» 
находится на :>тапе, котормй пре;цю;ІіtІіtС1 уqастие био ЮІ нqс•ских роци

те'lС'Й в rsr.1бope усьпюиитеrІей своего ребенка. 

5. Государст8сннtІ>! поддсІJЖка й!.\1Ь1l , уrьtноВн6щеlі ребеІІКІІ 
Сепщня іКе боньпн..>е признание ІІtНучает тот факт, что усьнюв.'Н'!ІИ,' 

ЯВЧЯЄТСЯ НС ОКОІІЧ<ІНИеМ, а TO.'lbKO ОДНН~\ v\3 сНаПОВ Пр<ЩО.'!ЖіІ/ОПІСГОС.И И 

очень сюжного процесса развития семьи, которая во мІюнrх, ecr rи не І'· 

бо.сп.шинстве слу•rаев, после усмноnления ре5енІІа нужц<tстся н JJ:.'ІІнc ··lL ·· 

ной по.м.ержке. 

Пол,цержка усьшовления может принимать рюJІІІ'ІНЬІе формь1, 

вюlю<Іая ВЬlПІrюу пособий семье усьшови-гелей, орп1НІІзапи:ю коJ-гrактоп 

~ ' См. Adoption l,aw Review, Discussioп Paper. No. 1. Note 40. 
'
1
' См . : Lo,ve N. , Murcl1 М. Thc Plan for the C/1ild. l.ondoп: ВЛАF_._ 2002. 

47 Т11е Adoption i.aw Re\•icw, Discщsion Paper. No.l . l'<:rt С. Paras. <18 
109. Consultative Oocument, 1992. Р . 9 - \4. 

48 См.: J. Triseliotis. Adoption '.''ith ContactJ/ Adoption and Fostet·ing. 1985. 
Vol. 9. No. 4 . 1'. \9. 
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JIOCJH' усмновления, оплату лсчения усьпювленноrо ребенка, системати
ческиt· консультации для потенциальньtх усЬІновителей, постоянное 

обновление информации о детях, подrІежащих усьшовлению и органи
І;щию групп nомержки усЬІНовителей49. 

6. Международное усьто8ление. По сравtІению с ClllA, гдс ежегодне 
уо.нювляется более чем 120 ТЬІС. детей из-за рубежа~0, меж,цунарО!\НС>е 
у•: ~.оІНОВ'1Н1ие в Анr,1ии и Узльсе топІ>ко начинает ра3виваться . Вместе с 

те~1 оно рассматривается ангпийским правитеп:ьством как одно из при

оритетньІх направлений деятельности rосударсrва. Руководсrво 1998 r. 
11редІН1сьrвает ор1 ·анам Мf'стноrо самоуправления отражать позитивиьІй 

!ЛПІЯ)r. на международное усьшовление и окюьtвать услуги по междуна

роцному усьІНовлению51 . 
РюІНІТ!І!е 3аконодательства об усьІнОв.'Іении ставит ряд фунд<lМСНТа

. п.ньІх вопросов, среди котормх авторЬІ назьrnают проб.JІемм, связанньrе с 
РІr<lсиосn.ю ·.ію,: п:rуатации чувсrв ран11МЬІХ бионогических родит<'.'l~й 

rн{іенка . rюпросм, связанньrе с женательностью или нежелате•Іь:ностью 

\Ісжрасовьтх усьІНОІІ •Іешtй, сложностями международного кшпро:1я нац 

усr.пюrщением, а также сущео'lІующие нробпемЬІ самих пре1тполаrаемнх 
\ , .J,нюпите.'lей , которьrе часто доведеНЬ! ~о отчаяния тем, что не К\1еют 

.І.РІ\'11 , тю их ІЮ1раст (наиfіштее часто от 35 до 40 пет), рассматривается 
<~re•J гстn,, \111 по усьшов,<спию как неподходящий и которьте в ОГ'І3ЯНІ1!1! 

l·,повьJ усьнюnить детей и.1 каких )'І одно стран, чтп небt•зразлично ант

Іи~ккому правитеньству. 

Тем не менее, ашт1ийские законодато:яи нолагают, ЧІо именно с рююm1-

<.'м ~Н-'ждунарп;uюІ'(І усьrноuления, ооювьmаясь на положениях Гаал:кой Кон-

1.\•.'нции о ·.1а1циr·е дС'П'Й и саrрудничестве в mноrШ.'НИИ иностра~mаrо усьпюв

· 1І'Іn1Я 1993 r, мож€'1 бt.nь найдено решение вьuлеперечислешп.rх проб.;Jем, а 

са~1 ІНКПІ'rут уо.пювчения получит cuoe новое ра:звИТttе52 

Кузьменко С. Г. 

ЩЕ РАЗ ДО К/lАСИФІКАЦІЇ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ <..ТРОКІВ 

В ДОГОВОРАХ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ЦЬОГО ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ 

Канстюуція України :Jaюia.ria серйозні підваТІини для розвитку і з~fі

нненшr суверенноt 1 незалежної, демократичної, соціат,ноі, правової 

;~ержави, в якій утверд.ження і .забезпечення прав і свобод є rолонни:>.~ 

:)бов 'язком держави [1]. 

4') См .об 'Ітом лодробнсе: l_owc N. Murch М. Supporting Adoption. l ,ondon: 
ВЛАІ:', 1999. 

50 Jaspt:r М.С. The lo<І\V of Adoption. Ncw York: Oceana, 2008. Р. 1. 
51 1-осаІ Authority Circular l.AC 1998. 20. Para 52. 
52 См . : N. Lowc. English Adoption 1-aw: Past, Present and Future. L., 2006. Р. 334. 
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АкІуальнісп, т•.<ми об'єк.rивпu ви3начсна реформою циві• І&НоІ·о 

права в Україні. Предме1·ом дослідження є ро:Jгтrян однієї ~~ кrJа

сифікацій строкіР.. в цивіпьних договорах та деяких осРбпиІюстей 

функціонування цьс.rо правового інсrиту·ту. Теоретичною базою дня: 

висновків е1·али нрані вчених-цивіс1істів : Ю .К Топстоrr·, 1\.П. Сергеєва , 

ВЛ. Грибанова, С.М. Корнесва, О.А . Красавчикова, В.В . : ·Іуця, Е., НЛ 

Фрідман, О. В. Д:~ер1~, Н.С. Кузнєц()ВОЇ . Метою роб()ТН є всf'бічний ана! rі1 

чинноrо законодавства Т3 основних положень цивіrІмю-прмюв<>ї нuу

ки щодо ви:щачення видів строків. 

В науці цивільно!'о пр ана існують різноманітні кпасиф ік;щії стро 

ків (Фрі,дман H.ll., Грибанов ВЛ., Лущ, В.В.). При цьоУу, елітІ. за ·ша

чити, що юrасифікапія строків, як таJ~а, з' явилась n цивіпістині не так 
давно. Досить ;~овгий час вчені--цивілісти проnодюrи юосифікацію ІІ С 

проків взагалі, а ті : Jьки <троків щщ)ІJНСіі давносrі. На ·:ьоrодні, напри

ющц, глава 18 ЦК також i\iJC ·Ііпью1 визначення сrроку та тt-рміну, а r·.' t <'113<.І 

19 ЦК Україви кош<.ретно ро:Ікрr-шає сутнісп, та види З<ІІаJJІ-ІЮЇ та СП('ціа .. 
пьної nозовної давності [2]. І fіі rJьІШ' 11 ЦК окремо н~а:<' не вк.нусгм:)! на 

к<Jасифіканію або В"~<ПІІачення того чи іншого виду строку (можJ ІИІЮ вон<І 

й не повинна там бути7 (Лвт.)). В той же час, 1~ ЦК вона є, 3Jie ршки;J.і1ІІ<l 

no рі:ших ІЛавах та сrатгях. 

Цивільно-правові СІроки баrаточисе~ п,ні Td різноманітні, їх к•Іа(ифі

куюп. за різними критеріями. У зв':.!я:у :~ цим, проrюнує'-'!о розtл)!нупt, 

на наш поt·пяд, найбільш сучасну та повну, з точки ·юру к • tасифі.канії 

п·років в договірних праnов.ідІюотнах, к;_;асифікгцію яку нротюнуюп .. автори 
ЦКН.С Кузнєцова, О.В д~ера, Д.В. Б()броrщ. Л.С. ДовгерІ [:\. с.208] . 

По-перахе, ·\а під< та вами вегановлення С1 роки Іюді.• t~ютьrя н;J ч <> і и 

ри основні 1-pyпrt: 

а) строки, всттювпені заково!.r ч :1 іншимн t-юриа ·аtt:ІІими а~-.та\ІН 

(n . 1 ст. 1270 UK ІІерс;J.ба•Іі:ІЄ ІШ:'С'Пfмісячний строк Д.'JЯ :lрш1юtтr·я о Ід; :.

щини); 

б) строки, nстанов.н~ні <:~дміністративним актом. Бн:онач<tючи ue i1 
вид строків, CJI~J; за:тачити, Щі) в умовах розвнтку ринкових віщюпm 

значення цих стр<>ків втрачається, nроте в )J,еяких ІЧІпат~ках вони, 

бєзу~·ІОВНО, RЇ!\ЇГраютЬ В<ІЖJlИВ)' роль В р<!Г,УJІЮlЧJІІІІЇ Ш·1Ві 1 Іf, f10-

ПравОВНХ відносин. Наприкrуад, строк, вст<1новлений місячним rиа· 

ном нерсвс:Jення вантажів для залізниді [4, с 4]. 
в) строки, встанов•1ені угодою (договором). Напрнкпад, строк ;:~:о

говору оренди житлового :nриміJцення тощо. На наш ІIOl'.'l<.JД, саме в 

можТJ ивості сторін в угоді або договорі П('ре;І.бачати строки існування 

ТИХ ЧИ іНШИХ нраІ>. та обов'srзків ПJЮЯ'ШJ)!ЄТhСЯ ДИСПОЗІ'ІТНВНіСТЬ RCJ>OГO 

цивінмюго права; 

r) строки, Rстановлєні рішенням суду, господар•:ького afio тр<:

тейсt.кого суду. Наприк.11ад, суд може встаН()ВИ'ГИ строк відстроч.тня 

висепення най.мач;:о з жилої нпощі на 1ри місяці . 
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Пo-;:rpyre, в за'Ісжності від пупсню самостійпості учасникі~ цивіпь
!Jнх нрановілдоснн у встановленні строків строки в цивіаьному праві 

!Юділяються ніІ;r,ві групи: 

а) імперативні строки .. строки, які точно визначені законом і не під
••япноть :1міні за згодою сторін. Дотримання таких строкіІІ є обов'язко

ни;и д:rrя Jscix, вони також ІН' можуть бути змінені судом, який ро3-
иищає снір між учасннками цивільнftх правовідносин. До імперати

ншІх строкіn спід. ві,цнести строки позовної давності, прєтсtвійні сгроки; 

б) диспозигивні строки ·- строки, які можуть .Jмінюватися угодою 

сrорш. НаЕрикпа,JJ., строк оренди житлового nриміщення, встановлений 

" )JОгоrюрі оре1щr1 життювого приміщення. МожТІивісп. нстановпення 
угопою сторін диспозитивних строків ще раз nідкрес•лоє диспозитивні 

іі<1тІа•Іа J'Cf,OГO ЦИВі1ІЬІЮ!'О ПрЗВіі, 

По-третє, 3а правовими паслідками строки поді.Jшються на правовс

,,шов.тrюючі, прантмінюючі та провсприпиняю•Іі. Так, до нравовсrанов

·•юючих строків на;Іежить момент передачі речі, з яким законодансгво 

1ю~'язус \ЮМf'Іrг ІН1Ниюн'ння права впасності (ст. 334 UK). Настання чи 
•акінчення правозмінюючого строку тягне 1а собою >міну цивілr.них 

Ррав та обов'язків. НаприкТІад, прострочення передачі або прийняття 

!'>'Чі JJризводнп. до того, П!О ри1ик випадково"! заrибеТІі речі несе 

со орона, тцо нро<трочиrrа. Праuоприпиняючі стро:t<.и- це строки, які при

•!юдять ,:(О нрипннення праu і <:Jбов'язків. Наприкпад, цо правопри

ниІІяючих СІреків належить строк, ветановнений дня пред'явлення 

''іКІеtпій кредиторами снадкодшщя (ст. 1281 ЦК). Віцпонідно до ч. 1 
n .lO гюсІ"анони Ппснум у Верховного Суду України від 24 червня 1983 р. 
~·Jo .1 .>і >міва;~.ІИ, внесеними згідно з постанов<Іми Пненуму Верховного 

Суду УІ<..раїни N• 13 від 25.12.92 та N~ 1S від: 25.05.98 <-Про практику роз
І •t)Іду судами України справ про спадкування» <<встанов.•Іений шестимі

пІчний J дня відкриття спадщини строк для пред'явлення претензій 

крсr(итора пrадкодавця до спадкоємців нродовженню не підflягас. Не

rІ~н·д'иnпення в зазначений: сгрок претензії при:шодить до rпрати начє

жrюгQ кр<:>;~иторові права внмоги по боргах спадкодавця" [5}. 
По-четверте, в залежності ні;"], визнач!"ності строки rюдітrяюл. на аб

\ОJІЮТНО ви:шачені, ВІдносно ви:шачені та невизначені. 

До абсолютно визначених строків належать строки, які вказують 

на точний момент або період часу, з якими пов'язані юридичні нас

,,і_,,ки. Наприклад, строки, визначені календарною датою чи конкрепrим 

щцрі.3ком часу. 

Відносно визначені сrроки- це СІ-роки, які характери3уютьсн більш 

меюлою ВИ3Наченістю і точністю, проте вони: також пов'язані з якимось 

періодом або :моментом часу. До таких строків належать строки поставки 

(кнартапьні, місячні, декадні), які передбачені в договорі поставки; 

строк, ви3начений ІJ.Ка3івкою па подію, яка неминуче повинна настати; 

1акож строки, пt>редбачені цивіrтьно-правовими нормами як <<Відповід

ні-,, «досгатні». 
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Так, ч. 3 ст. 849 ЦК передбачає: «якщо ніл час ВИІ\онаJшя роботи 
стане очевидним, rцо вона не буде вwконана належним чином, замов

ник вправі призначити підрядчикові відповідний строк дня усунен

ня недо7Ііків», а ві;J;повідно до ст. 938 ЦК «якщо строк ·1беріпшня у 
)Іоговорі зберігання не встановлений і не може бути визначений вихо-· 

дячи з його умов, зберігач зобов'язаний зберігати річ по іІреr(явленвя 

поктrажодавцем вимоги про їі повернення». 

Таким чином, саме «Відповідний» і ••досrатній» строки належать ,1.0 

відносно визначених сrроків. 

По--п'яте, за ро>П<ЩЇ:Jом обсягу прав і обов'язків сторін ро1різ

н:яють загалт,ний строк і част.~<.ові сrроки. 

До загального с1року слід віднесгт1 загальний строк nоставки, який 

збігається по суті зі строком дії договору. Якщо зю·аrІьниf«. строк посгавю1 

є відрізком часу, протягом якого постачальник повинєн зці11снити поста

вку всієї передбаченою дш·шюром кількості продукції, Т<) окремі строки 

uизнач<Іють поставь.1• продукцІі часпшами, окр~мими nаJпіями у межах 

строку дії договору. Питання про встанонrrення окремих строкін по

ставки передане на розсуд сторін. Строки або періол,и rюставки (квар
талhні, місячні, декапні тшцо) встановnююn.ся в договорі з урахунанням 

безперебійного постачання покупціи, 1абезпечення рнтмічгопі rюrтавки 

та особпивостt?й виробництва [6, с 255]. 
По--шосте, в залежності в~сl свого значення і розповсюдження розріз

няють JaraJп,пi й спеціальні строки_ 

Заrа.·rьними строками називаються строки, які мають Jаган~>не 

значення, тобто стосуються такі стр(ЖИ всіх учасників цивіньних 

нравовідносин і застосовуюп,ся до всіх однотинних сmуаціі1. Зокреча, 

відповідно n.o ст. 257 ЦК зага."ІІ>ІІа позоrша давнісп. в•:танон • ІюстьоІ три

валістю у три роки. 

Спеціальні строки ветановнені як виняток із за1·апмrоrо nрави1а і 

діють гrиuн• у виП<J.СІКах, nрsн.ю передбачених нор'Vtd111БІІИМІ; актами. 

Напри:1с1ад, ст. 258 LJ.K Украі·ни передбачає спеціальну ІlОЗ•)ВНУ давніс п, 
в 1 рік, 5 років, 10 років. Ці строки належить до спеніапт.ннх строків, бо 
стосується окремих випадків як виняn<.ів із загаrrьног('І правн'Іа. 

Зазначені више ииди циuіпьно-правових строків Н<' є вичерпними, 

можна кнасифікувати строки й за іншими підставами (початкові, 

проміжні та кіІщеві, максимаnьні і мініматтьні тощо). Таким чином., с,ід 

зазначити, що в цивітn.но:му праві існує різноманіття сrрш;ів, які •-руну

ють за різни_\fИ критеріями. Вони упорядковують циьілншй обіг, ство

рюють визначеність правових зи'язків, днсциплінуюп. учасників 

цивіпьних правовідносин, забезпечують своєчасний захнст прав уча

сників цивільних правовідносин. За своєю правовою природою .::троки 

завжди визначаються часовими межами. В загальній систе~<і юридичних 

фаюів строки не напежап. ні до дій, ні до подій і не с;аймають са~юстій

ного місця серед інших юридичних фактів. 
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Цивільно-правовій науці відомі різноманітні класифікації ци-· 

віш,но-правових строків, які ще потребують додаткового наукового об-

міркування і законодавчого закрі..-.лення. 

Список літt~ратури: : І. Консrитуц і я Украіни// Відомості Верховної Ради України.-
1996. - N~ЗО.- Ст. !41. 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р . N9 435-ІУ /І В ідомо

сті Верховної Ради У"раїни.- 2003. - N~ 40.- Ст. 356. 3. Цивільне право України: Підруч
ни к: У 2-х кн. Книга І І Д. В. Боброва, 0.!3.Дзера. А.С.Довгерт та ін.: За ред. О.В.Дзери . 

Н.С.Кузнецової. - · К.: Юрінком Інтер, 1999. - 864с. 4. Гоnоватий С. Цивільний кодекс: від 
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ду судами України справ про спадкування». 6. Грюкданекос право. Часть І . Учебник. /Под 

ред . Ю. К.Толстоrо , А П.Сергеева. ·- М.:Изд-воТЕИС, l996.-552c. 

Янишен В. П. 

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ОДЕРЖАННЯ ВИГО 

ДОНАБУВАЧЕМ СТРАХОВИХ ВИП/lАТ 

За договором страхування о:раховик зобов'язуєтьсJr у рюі настання 

страхового випарку здійспити страхову вт-uшату страхувальникові або 

іншій особі, вv::значеній у договорі. У більшості випадків одержувачем 

страхової виптштн є сам страхувал:ьm1к. Проте, досить часто у страхових 

вt!J,lюсинах при:ймає участь ще одна особа- вигодопабувач, тобто особа, 

призначена С1'Jахувальником для отримання страхових виплат. При 

ва ставні страх<шоrо випадку за договором особистого страхування, стра
ховик зобов' язуєпся :щійснити сr·рахову ви:rша·ту незалежно від наявнос

ті та розміру мг.теріальних збитків. 

Згідно з ч. 4 ст. 3 Закону України «Про сrрахування» [1] вигоданабу
вач за доrоворс·м страхування іншим, ніж договір особистого страхуван

ня є особою, яка може зазнати збитків у резу,1ьrші настання страхового 

випадку. Страхування (за винятком особистого) побудовано за принци

пом ві,а;шкодуюння прямих збитків. Тому розмір страхового відшкоду

вання, що виnлачується за договоро111_ сrр~хування не може перевищува

ти, за загаrп,ним правилом, розмірупрямого збvrтку, якого зазнав стра ху
вальник при настанні страхового ВРmадку. Розміром заподіяних збишів і 

uизначається о-рг.хони:й інтерес страхувальв:и.ка [2; с.З44]. Tor.ry, якшо у 
разі настання сграхового випадку, збитків страхувальникові не було 

заподіяно зовсім, страховик відмовляє у виплаті сrрахового відшкоду

вання повністю у зв' юку з відсутністю у страхувальника страхового інте

ресу . Це правиuто, у повній мірі, стосується, крім страхувалмшка, також 

вигодонабувача. 

Питання щодо правових nідстав одержанн~ вигодонабувачем стра
хового відш.кодув<ншя стає досить актуаnьним у зв'язку з призначенням 

вигодонабувачами, зокрема, банків, при с1рахуванні предмета засr·ави, 

що забезпечує повернення фінансових кредvrтів. Вказані відносини пе
редбачають укпадення кількох взаЕмопов'язаних договорів: кредитного, 
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в забезпечення напеЖІюго виконання якого укладається договір :1астави 

(іпотеки), предмет якої, в свою черrу, підлягає страхунаюно за н~,~повід

ним страховим договором. При насганні страхового випадку, що 

пов'язано із пошкодженням або зниmеmІЯм прР.дмета застави страхови

ки здійснюють сrрахову виплату вигодонабувачам, тобто банкам, мина
ючи страхувальника. 

Прот€' правовий ана:Ііз чинного закшюдавс1·ва свідчиТh, що наведена 

практика не відповідає правовій природі вказаних відносин, а також 

суперечить положешІЯм Цивітrьноrо кодексу України (3] (надані - ЦК), 

Законів України «Про страхуванНЯ•>, «Про засІаВу>> [4], <<Про іпотеку» [3]. 
Право застави, зазвичай, виникає з момеюу уюшдення догоnору за

стави. Заставодавець, який володіє предметом ·3асrави, у разі втрати, 

псування, пошкодження або знищення заставпеного майна з йщ·о вини 

:юбов'язаниИ замінити або від11овити це майно, якщо інше не всrановОJе

но договором. У разі невиконання позичальником обов'язків, В(ТановтJе

них кредитним договором, щодо забезnечення повернення крсциту, а 

також у разі втрати забезпечеНJсІЯ виконання :юбов'язання або шн ір шен

ня його умов за обставин, за які кредитоІ\авець не песс від.повідальності, 

кредитодавець має право вимаr·ати від позичальника достр<жовопІ пове

рнення позики ra сплати процентів (ст. 1052 ЦК). 
3асrаводержатеш. набувас пра13о звернення стяпІсння на препмеr -~а

сгави гІиwе у разі невиконання зобов'я3ання, забезнеченоrо заставою, 

тобто у разі невиконання кредитного договору. Таким чином можливість 

·НІернення стяГІІСНІІЯ на предмет :мстави безпосередю.о поR'язується з 

норушс»ням -~абе:шеченого заставою зобов'я~•.з.Ішя. До такого порушеншІ 

правові п.ід,сrави звернення стягнення на предмет застави - відсутні, а 

тому в даному випадку заставодержатель не вправі оІJ,ержати задавопен

ня ·~а рахунок nредмета застави. 

у разі настання страхового випадку предметом З<ктани стає право 

вимоги до страховика щодо виппати страхового відпІКодування, а іноте

конержатель має переважне право на задоІюлеІПІЯ свосї вимопt за основ

ним зобов'язанням із суми страхового відшкодування. Страховик зо

бов'юаний сп11атити страхове відшкодування нри настанні страхового 

випадку згідно з умовами договору страхування в межах заподіяних 

реа•Іьних збиткІВ. Такі збитки заподіюються страхува.;1ьнику. При нале

жному виконанні позичаньником забезпеченого :щставою кредитного 

договору будь-які збитки у заставодержателя (банка) при настанні сІ·ра

хового випадку щодо предмета -зае1·ави відсутні. При цьом:у у заставоде

ржатеJІя (банка) виникас JIИiue право вимагати заміни поПІКоджсного або 

зНИІденого предмета застави новим. І ті.Jтьки у разі невиконання позичань

ником цієї ВИ.С\ЮГИ у банка виникає право звернення пягнення на предмег 

застави і як насіІідок цього вимагати від страховика вишІати на його кориСІЬ 

t:трахового відшкодування. У інших випадках страховик не має правових 

підегав виrтачуваrи страхове відшкодування вигодонабува чу, у якоr·о відсу

пrі збитки, заподіяні внаслідок насrа:ння страхового випадку. 
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Самойлов М. О. 

КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ ПРИДБАННЯ НЕРУХОМОСТІ 

ІНОЗЕМЦЯМИ В ДЕРЖАВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

1. У сучасних умовах світової інтеграції, розвитку міжнародних сто

сунк ів окрім активної міграції та розвнтку ·:г<;рнзму все частіше спостері

гається. таке явище, як інвестування в іноземну нерухомість . Це обумов

пепе, в першу черrу. стабільною екон-омікою, врегуJТЬ(}ваною законодав

чою базою ро:шю-Jеннх країн, а також престижем, постійним зросrаrшям 

цін на життю та нюью1:ми кредитними ставками у цих країнах. 

2. Правове регуmовання пр>щба.rш:я нерухомості іноземни:~.rrи rромццяна
ми з.-> кордоном усктrаднено наявністю іноземного елемеmу, а в цьому кон

тексті досЛQQКешrя саие порядку регулювання цих ві,цносив іноземним зако

нод;:u;спюм є в:кр<rй :аеобхі,цнІ1JІ.І . Опавнім часом. виникає низка проблем~ 

пов' язаних з тим, що громадяни України, перебуваючи на територіі ішпої 

держани, підпорІІ,U)сонуються одночасно декільком правоrюрядкам:. З одного 

боку - праволорящ:у держави тромадя.нства, з іншоrо -держави перебування, 

до того ж реrулювання додатково здійснюється котrізійни:ми rюрмами та нор

мами міжнародних договорів. 

3. Мотивів, що спонукають українських громадян тлукати нерухо
містІ> за межами Батьківщини може бу1и багато: інвестиції, отримання 

дтволу на проживання або rромадянство, спекуляція нерухомістю то

що. Більшість укгаїJщів, які вчасно оцінили прибутковіс1ь таких інвес

тицій, І<.упують перухомість на Кіпрі, в Іспанії, Італії, ФраrщіУ та Болrарії, 

як правило, у курортних зонах . Корнесується попитом серед наших спІв
вітчизників також нерухомість в європейських столицях, наприкиад, 

Лоrщоні, та житлоrпоща в США, одне ж з найбільш привабливих для 

українців міст- це Париж [ 1]. 
4. Відпові.дно до сгспті 31 3акону України «Про міжнародне приват

не право» [2) форма правочину щодо нерухомого майна визначається 
відповідно до прана держави, у якій знаходиrься це майно, тобто будь -
икий договір щодо нерухомості, який буде укладатися громадяmmом 

України за кордоном, піщпадає під регуляцію іно.зе!\п-юrо права. 

5. НажаІn,, оо·анн.і.м часом дедалі частіше вю-шкають ситуації, колн 

tiami співвітчизнихи не звертаюп, уваги на чималу кіпькіст:ь юридичних 

нюансів місцевого законодавства, у резупьтаті чого не завершуют·ь офо

рмлення необхідвих докумеІпів, а потім мають багато проблем техніч-
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ного характеру, вирішення яких вимагає значної кількості грошей та 

часу. Попри рі:ші правила та ставнення держав до іноземців, усі ІЮНИ є 

майже однаковими. Іно:\емцям, аби повноправно вонодіти нерухомісгю 

іншої країни, треба або працювати на території держави, тим самим 

поліnшуючи їі економічне становите, або інвеоувати велику суму гро

шей у їі економіку [З. с. 4]. 
б. Інститут придбання нерухомості інОJемцями с дуже спірним у за

коНО,'(авегві та доктринах більшості європейських держав, оскі.пьки сто

сується не лише екоtюмічного, а й політичного аспекту. Європейська 

доктрнна міжнародного приl.!атного права, аналізую•ш законодавства 

різних країн, вюначає три основні форми nравового реrулювання 

державою цього питання: 1) повна заборона на придбання нерухомості 
іrюземцями; 2) дозвіл на придбання при виконанні певних умов; 3) до
звіл на придбання без обмежень. [4, с. 155-157] 

7. Друга форма є найбіпьш nоширеною та охошuоє собою бі;rьшісп. 
країн Європи (Австрія, Швейцарія, Україна, Чехія, Пшrьща, ФРН тощо), 

а також постссщіап:ісrичні країни Азії (Китай, Північна Корея). Характе

рною рисою цієї групи країн є те, що обмеження NІЯ при,цбання веру
хомості в міеrах більш .'lіберальні, ніж у сіпьській місцевості, що пов'яза

но з бажанням "Іаконодавців залишити біІІьшу частину земе.'1/.Іюго фон

ду у нласпості своїх громадян. Так, наприкчад.. у Бонгарії, де купіВ!!Я 

нерухомого майна нере:щдентами дозволена, іно3емцям заGоронеІю 
кунувати землю. Процедура придбання нерухомості в l"реції ве (ЮІадна, 

але існують деякі обмеження, гоповним з яких є обов' Я3ОК отримати на 

ue спеuіа!l"ьний до:шіл. У Чехії нере:шденг ма(" право купити нерухо~tісп, 
із застереженнями, що пише іноземці - власники або співзасноюпtКІ1 

чео,кої фірми - можуть купувати нерухомість без обмежень. У цьому 
разі щоб придбати квартиру або будинок, інс>:Jемному громадяниноні 

необхідно реєструвати та утримувати фіктивну фірму. Законопавство 
Попьщі гакож вводить різноманітні обмеження дrrя іноземців в пронссі 

придбання нерухомості. Головне обмеження, впроБаджене ПОJІьськи.\І 

·1аконодавцем, сrосується циві,tьно-правового принципу свободи ДОІ\1· 

вору, обмежуючи який польський законодавець забороняє вільне при

дбання й обіг нерухомосгі і віддає цю сферу під адміністративно

правове регучювання. Так, згідно ст. 1 Закону «Про придбання нерухо
мосгі інозбІЦЯМИ» від 24 березня 1920 р. (зі змінами) придбання нерухо
мості інозсмІ:Іими громадянами обумовлено видачею нідповідного до

зволу Мініегерства внутрішніх справ і адмі.нісrрацїі РП. [5, с. 67-70] 
8. Перша форма. Найсуворіші закони щодо придбаfшя нерухомості 

іноземцями в Європі існують Латвії, де іноземцям взагатrі не до3волено 

купувати нерухомість, а також ШвеИцарїі. rr.e на території всієї країни діє 
закон /ех Friedrich, що забороняє іноземним громадянам, котрі не мають 
дозвопу па постійне місце проживання, набувати нерухомість. Відповіхt,

но до нього визнається недійсною угода, за якою нерухомісгь д;!Я інозе

мця 3d його гроші набувають від свого імені громадяни Швейцарії [6, 
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с 139]. УкраІна також належить до цієї групи держав. Так, згідно зі ст. 11 
Закону України «Про власність» та ст. ст. 80, 81 Земелиюго кодексу 
Укра'іни іноземн:им: громадянам та особам без громадянства земельні 
ділянки у власність не передаються. Земельн:им кодексом визначено, що 

право приватної власності на сільськогосподарські землі в УкраУні мають 

лише їі громадяни, та безпосередньо вказано, що такі землі не можуть 

бути приватною власністю іноземних громадян, осіб без rромад.я:ЕІства та 
іноземних юридичm1х осі б. 

9. Третя форма. Законодавство Німеччини не обмf'_жує іноземців 
щодо купівлі нерухомості. Відповідно до законодавства Німеччини (За

кон «Впровадження. до Цивільного Упожеm-ІЯ>> від 25 липня 1986 року 
(Einfuerungsgesetz zшn Bпergerlicl1en Gesetzbuche) іноземцеві можна ку
нувати як житлову, так і комерuійну нерухомість, лише з-однією умовою 

- придбалня нерухомості не є підставою для одержання дозволу на про
живання, проте стає вагомим аргументом для цього. [7, с. 98]. Процедура 
артщбання нерухомості в Іспанії є однією з найпростіших у Європі. У 

2007 poui Іспанія запровадила привабливі інвестиційні умови JJJIЯ нере

зидентів щодо купівлі нерухомосrі ПрийнятИЙ парламентом Іспані1 

новий закон про оподаткування купівлі нерухомосгі нерезидентами 

встановив :шюкену ставку податку у розмірі 18% (замість колишніх 35%). 
Це одна із найнижчих ставок оподаткування нерухомості у Європі. Ре

зуль татом цього стало вагоме збільщешІЯ кількості іноземних покупців, 

що .зацікавлені в інвестуванні. в нерухомісгь Іспанії. 
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родне nр11ватне право»// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005.- Ne 32. - С. 422; З Отку
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Берестова І. Е. 

lЦОДО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ЯК СПОСОБУ 

ЗАХИСТУ <..""УБ'ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 

Одним із найбільш розповсюджених, можна сказати майже універ

сальним способом захисту суб' єктивних цивільних прав є відшкодування 

збитків та ішлі способи відпшодуваюL<І майнової шкоди, передбачене п.8 
сг. 16 ЦК, котрий може застосовуватися я.к самостійно, так і поряд з :іншими 
способами захисту, як у сфері договірm1х так і н~.оrовірних відносшr. 
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Отже, відшкодування збитків визначається .як: no-пepme, спосіб за

хисту цивільних nрав та інтересів; по-друге, один із способів відшкоду

вання майнової шкоди. Це підтверджується і назвою та ЗІ\іістом ст. 22 ЦК: 
<<Відшкодува:tшя збитків та інші способи відшкодування майнової пrко

ДИ». Під збитками розуміються втрати, які терпить, неее хто-небудь. 

Термін <<збитки>> багато в чому <::хожий з понятrями •<утрата», «втрати», 

<<ІІJ.І<ОДа>>. Цей терміІ-І застосовують не тільки в юриди<шій термінології, в 

побутовому значенні збиток - це всяка утрата, втрати, ЯJ(і несе особа, як 

зі своєї вини, так в результаті ч:у:жого втручання в свою сферу. 
Поняття збитків в цивільному праві має більш ІІrнроке значення. 

Збитки можуть бути заподіяні потерпілому і тоді, коли ніякої шкоди 

його особи або майну не заподіяно . У даному виnадку йдеться про збит

ки, які виникають унаспідок інших обставин, наприк.;·шд унаслідок здій

снення правочину під впливом обману, помилки і т. п., унаспідок неви

конання або неналежного виконання зобов'язання боржником. Напри
клад, постача11Ьник не відвю-гrажив nокупцю в строк сировюі)', з якої 

оста1ш.і"И не зміг своєчасно виготовити товар і відправити його торгую

чим організаціям. Торгуючі організації стягнули з виІ"ОтівнЮ<а штраф за 

недопостачаш-ІЯ продукції. Ці сwrачеиі торгуючим ортані.>аціям штрафи 

з вини постачальника сировини і будуть збитками для внготівиИІ<а това
ру[l, с.330]. Основна ціль відшкодування збитків згідно чинному законо

давству - відновлення порушеного np<ma. Обсяі відшкодо11уваних збит
ків оmадаюn, суми реального збитку і упущеної вИІ'оди. У зв'язку з цим 

О. В. Фомічева визначає :ібитки як особливу фінансово-~$сномічну фік

ціІо, суть якої nолягає в <<nрирівнюванні за совїми правовими наСJJідками 

передбачуваних або бажаних подій (дій) до аналогічних реапьних подій 
(діям)[З, с.Зб-37]». Проте, збитки не можуть бути за своєю правовою при

родою фіІщією, оскільки розмір збитків, що зазнав потерпіnий, повинен 

бути доведений: позивачем і лише тоді підлягає відшкоду!3анню. 

Необхідно виділяти деяку відмінність тісно зв'язаних між собою по

пять - «Збитків», як таких, і «Відшкодування збитків». Це дві сторони 

одного і того ж явища, причому перше можна визначити як а·атичний, а 

друге я:к дииаміч:Іпn1 вияв. Видінення статичного і динамічного прояву в 

понятті збитків, їх розведения через терміни <<збитки» і «В~ІJ:шкодування 
збитків» бачиться необхідним і доцільним. Статична сторона явт:ца 

починає цікавити право, а значить, і реrулюватися його Jн.ормами тіп.ьки 

з момеІгrу вимоги про відrлкодування збитків . Даний: висновок підтвер

джується і cr. 16 ЦК, що визначає відпuкодування збиткіЕ: як один із спо
собів захисту цивільних прав. 

Цікаво також те, що в ст. 16 UK серед іІшrих способів захисту названо 
«відшкодуваШ-ІЯ збитків» і «компенсацію морапьноі шкоди·>. «Відшкоду

вашІЯ шкоди» як самостійний спосіб цивіпьно-правового захисту не 

передбачений. Таке положею-ІЯціпком зрозуміло. Аналіз норм, присвя

чених зобов'J:І.занням в результаті заподіяння шкоди (гл. 82 ЦК), дозволяє 

прпйти до висновку, що поняття «І.u:кода», «відшкодування шкоди» ви-
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користовуються в широкому розумінні: перше - як насл:і,.'l;Ки порушення 

майнових прав фізичних і юридичних осіб, а також немайнових прав 

фізичних осіб (необхідний склад правопорушення), а друге- як загаль-· 
ний сnосіб захисту, щовкточає відшкодування шкоди в натурі, в~о.шко

дування заподіяних збитків (ст. 1192} і ко~mенсацію моральної шкоди 

(ст. 1167 ЦК). 
Під <<відшкодуванням збитків» розуміються не тільки самі <<Збитки», 

але і покІІаданвя обов'язку по їх доведенню на потерпілу сторону, а на. 

винну сторону - обов'язки по відновленню порушених нею правовідно
син, матеріатrьного nоложення потерпілої особи. Таким чином, поняття 

збитків має якусь динаміку, необхідність особам, що беруть участь в 
матеріальному nравовідношенні, вчиняти певні дії. 

Відшкодува.~mя збитків - встаnовлена законом міра цивільно

правової відповідальності, вживана як в договірних, так і в педоговірнИх 

відносинах. Причому серед форм цивільно-правової відповіда~rьності 

особливе місце займає саме ві,дшкодування збитків . Обумовнено це тим, 

що найбіm,ш істотним і поширеним результатом порушеюш пивіпьних 

прав є збитки. Зважаючи на це дана форма відповідальності має загальне 

значення і застосовується у всіх випадках порушення цивільних прав, 

якщо законом або договором ее передбачено інше (ст. 22 ЦК), тоді як 
irmri форми цивіІІьно-правово'і відповідальиості застосовуються лише у 
виnадках, прямо передбачених законом або договором дпя конкретного 

правопорушення. 

Отже, моЖІІивість використовувати відшкодування збитків як засобу 
захисту порушених прав виникає у фізичних і юридичних осіб із самого 

фак1у невнконаю-ІЯ обов'язку, порушення цивільних прав, тобто неза
лежно від того, це є вказівка в тій чи іншій нормі ЦК про таке право. 

Сnисок літератури: 1. Грибанов В. П. Осуществление и защ11та гражданеких прав І 
В . П . Грибаное . - [2-е изд. , стереотип . ] - М. · Статут, 200! .- С. 330. 2. Цивільний кодекс 
України від 16 сі•ІНЯ 2003 р. N~ 435-IV //Відомості Верховної Ради України . - 2003. 
N~ 40. -Ст. 356. З. Фомичева О. 13. Принцип полного возмещения убь1тков и его реwшза
ция в российском гражданеком nраве: дис . на соискание науч. стеnени канд. юрид. наук І 

0.13. Фомичева. -Самара, 2001. 

Венедіктова І. В. 

ІЦОДО ПЕРСПЕКТИВ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ПОС.іlУГ 

При визначення понятгя <•послуга» виявляються певні труднощі - в 
достаnІЬо розробленому радянському цивільному законодавстві цей 

термін майже не зустрічається. І навіть діючий «флагманський» ЦК 

України. в главі 63, що присвячена загальним положенням про поuтугу, її 
тлумачення не надає. При цьому під послугою розуміється дуже широке 

коно відносин: від будь-якої корисної діяльності до предм:е'lу договорів з 

надання послуг. При цьому в першому випадку наявний економічний 
зміст поспуги. А в другому - навантаження змісту поспуrи значно обме-
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жується. Поняття послуги в економічному та циві.JІьНо·тrтавоrюму зна
ченні не тотожні. Глибокий та компт:ксний аналіз цих д3ох явищ на

дасть об' єктюІне уявнеаня про природу відповідн:их прав :.Ів . .; ~носин. 
ДужЕ> тіспо з ІЮС1)'rами нов'я.зане шпання майноного r;,ивіJІьноt ·о ін

тересу : 11 умовах беюrшатності ци~: nраноІ:Іідносин вони :<аmtщаютм:я 
пша вреrулюнанНЯ\1 праном. Постає питання конетруюнання моде.11.і 

бсзоплапюrо надання послуг за анало1 ·ією з дого11ірними відносинамн 

дарущшня або пошуку альтернативних конструкцій. 

Пос:1уrа - це дія, що приносить корнпь іlшuй особі. AJP в ч. 1 <.т 901 
ЦивіJп.ІЮІ'О кодексу зазначе:ю, що г.ослуrа mоживається в про:к>с'і ІJ<нurеншІ 

пенної діяльності. Таким чином, послуга - цс не просrо дія .. а окр\'мий про
цес, процедура, сопіатмfе явище, я.ке нрег.таментоване правовими нормами. 

Пре.д.\1стом послуп1 висту!І3с певне неиатеріа'JDІП~ бпаго. 
Зr ·ідно ст. 177l.J.K послуга виступає окре:-.щм об' сюом uиr>і! ІhІІИХ прав 

серед рt:>чей, майнонt1х пр<:ш, рбультатїв робіт, резу]1ьтатів інт(о'.''Іt~кту<І .'ІЬ

ної, п::ор•юї ІІія.! ІЬІюсті, інqюрмаціі, а та~:ож інших матері.Іт.них та нІ.:ма

теріальних б;Jаг. 

Інститут rюctyr ·- комшІсКПІУІИ міжrа:І)'зевий праt.оваИ інспtтут, ІІJІ )і 

якого характерне rюєдІшння пуб; Іічно-пранових та нриrатно-нравовv.х 

методш. Ступінь йоrо рознитку віцобр<rжає яюсть ртвитк~ громадино, 

КОІ.·о сусnі.Jтьсгна, с певним .'Іакмусnм у нилІачє-нні ппнітики в нержаві. fl 
саме поня·rтя. <<Послуr а» rюк·rадаєл,ся щійоrенвя дій уновнове~женим 

суб' Є КТОМ іЩЯ За,LІ,ОВОJІЄНН\1 1!01'реб і 11рав іНІЛИХ ociG, або Не,• 'lt', НЮ ІІ.р11-

НОСІ1ТЬ користь іншій особі. Дпя розуміння цієї катСІоріl необхіщю ІНІ 

<ПL'ІІИТИ діSа ІlОИ'язаШ1Х СЛ'!МРНТ3 -- :\Іеlу, lfd яку ІЮСТУІ'd C!!pЯML!IJilBd, та 

засоби досяrненІІя 1.1ієї М•''І11. Послугам, як таким, пр~пам<.ІНні Н<1с-.упні 

:!аrа'ІІ>ні рисн; 1) на;щютм:я, як nр<Н:І~1·;), при бе:шоссрС)tкьt•му прямому 

кшпактному спі,І.кунанню; 2) маюп. :-ft'Матеріа•п.ш1й харіІк1ер; 3) Нl'

r•і;(ємні Від суб'єктів НіЩ31-ІНЯ fiOC'I)'Пf; ·l) НеМОЖ!ІИВі і'І.'1Я ІtdKO/iiiЧf?HH!J та 

верерознодіJІу; 5) втІІr.онуютьоr нерозривні ;J.ії по їі вш;онанвх·· ті\ пюжи

наншо, тцо :щійппосться одномометп-но u ощ·юму акті; 6) ЧС_І>l':І склмвий 

:щіп· характеризується не1юпій.ною якістю; 7) мас триваг и~1 хе~рактрр; 

8) характери-зується чіткою адресованою спрямов<шіспо. іІі о :шаки, яr.: 

нраи~то, виступають традиціііrю КрІfт~рінми ртмежуваю·ш робіт і nос.1уг. 

Форм<! Вttраження посrrуг, як nравило, догоІJірна. При цьому, вони 

або зовсім не завершуютм:я визначени:~т ре3ультатом, а :rи:пе .маютt .. ко
рисН11й (~фект в процесі на,t·ншия (розважапьна, освітня, консат:ипrова 

діяльність), або r..tають неуречеtнешtй рс:~ультат (як медІІчні, юридичні. 

посереднидькі, аудиторсr,кі послуп"). Чинне законода&І'В') розмежОІ!У€ 

уреченлені послуги, що !!ИС'Г)'Пають об'єктом підрядних зобов' я зань, т,, 
нематеріальних послуt·, що є об'єктами зобо~:~'юань з наданt; :~ послуг. 
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Змісr ПO('JI~r як об'єкту ЦИІJілІ.них пvавовідшхин, предмету зо

оо~.'язаrн.инх вінно-сип, є таким, що динамічно розвивається, а, отже, 

потребує сипем.но'~о і послідовного аналізу. Із зміною змісrу постrуr ·, їх 

юридичне нананrаження заrшшиться непорушним. Оrже, посrас ІЛ1тан

ня їх чіткої JІ.•!'н·рмінаціі, ви:шаченн.і універсальних ознак й окреслення 

правової прироци. 

Печений О. П. 

ПРОБ,lЕМИ СПАДКУВАННЯ ПРАВА НА ЧАСТКУ У СТАТУТНОМУ 

КАПІТ А. '11 ТОВАРИСТВА 3 ОБМF.ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАJІЬНІСТЮ 

Проб.'І€Мс', с1адкування права Hd qастку у ста·rутному капіталі това
рttстна > ()бмеженою відновідальністю викликає скпаднощі у двох аспек
тах. По-перше, скУІадною і неоднознаqною бачиться відповідь на m1Тан

н>І 11ро предмет CПilJl.кoвoro правонасrупнІ'щтва, тобто що с<ше спадку

<Ть<:я і ІІ<"рехоцип. до спа;ІкоємІІіВ . Л по-друге, реалі·іація спанкоємпями 

пюїх нрав Щ<•дr• qапки у статутному каnіталі ТОВ та інших n~:.~;nрисм

ницьких то ва рип·в є стадійною і не н повній мірі вnисується в класичні 

канони офорнлення снацкових прав. 
'3і смертю сладкодавІ~я - учасника ТОВ відкривається спадщина на 

ВС:(' його ма.йrю, nра.ва і обов'язки; вкJІЮ<іаючи нраво на часrку у статут

:юму капіталі тс·вариства. Книга \'І ЦК ш• місrять норм, які б ветановто

нали специфіку спа;~куваtmя І\ЬОГО об'скта, на кштаm· nравилам про 

сп;щкуванпя права на :•еме.'!Ьну діпJп-rку (ст. 1225 ЦК), частку у праві 
спільно! суміоюї впасності (ст. 1226 ЦК), права на од<'ржання грошових 
сум (<- r. 1.22/І(Кі, права на вю1ад у банку чи фінансопій усганові (ст. 1228 
ЦК). Водночас Е;ідсутні серел положень Книп1 Vl ЦК і норми, які б не 

і \<}НJОНЯ .' ІИ включати право на частку до ск.•rаду спадщини або забороня

ни нраuонастrrшиптво у 11их правах. Не може бути иереmкодою і п. 2 
ст. 1219 fJК, за яким до скпаду спадшини Н(' вкнючаєтІ.ся право на уча<.:ть 
у гон.:~риствах. оскі.•·Іьки спадкується не пра~о на учаоь, а право на qacrкy 

{ о. 9 Постанови Ппснуму Верховного Суду ~1країни ні-1 )0 травня 2008 р. 
N~ 7 «Про суд•)ву практику у справах про спадкування»). 

Отже, праве, на частку у статутному капітю1і входwrь до складу спа-

1\ІUИНИ нарівні 1 ішпими майновими правами. Однак та обставина, що 

·1аконодавець при nизначенні специфіJ<.и спадкування окремих об'єктів 

(ст. 1225-1231 ЦК) не визначив певної сшщифіки спадкування права на 

qастку, я.ка б враховувала природу цього права, що якісно відрізняється 

uіц інших прав спадкодавця, свідчить про певні вагання в цьому питанні. 

Ав,щі3 норм \J,K, я-кі реrулюють nерехід частки учасшnс:а ТОВ до інших 
осіб, налри.к.пад ст. 147 ЦК, свідчиrь, що законодавець застосовує не зовсім 
хармтерни.И .'1.!1\l спадкування термін «перехід часr·ки до спадкоємців», 

хоча вірніше бупо б казати «вкmочеюtя до скл.щу спадщини». ОчевИДІ:Іо, 

цим :~акощща!!ець нраrnув підкреоrиrи сnецифіку спадкування nрава на 

51 



частку, 11ка нроRвляється у тому, що вLцповL-цю до ч. 5 ст. 147 UK 'І<КТІО 

переходить до спадкоємцSІ фізичtю\ 0<:об11:, )(КЩО статутом тонармсrва н<· 

передбачено, що такий перех41. допускаєтJ,ся пюпе 3а згодою іІшJИх у<І<ос· 
ників тооариства. Сшщкоємсць ре.тізує свої спадкові пра:ва на 'Іі1Сl ' І<)· 

m'Іяхом отримання у ноrаріуса сві,!юцтва нро нраво на спадщину, од11ак 

пістІя цього nовИІІен lУrримати зго;Іу інших учасників пшариства. 

Таким чином, спадкоємці набуваюп, права щодо товарис-лн (:юкре-

ма, nраво на отримання nартості чаеrки померло1·о у ІJЮШовому вир<ні). 

але не стаю11, автоматично учасниками товзриства з правами, що оGум•J 

юн~ні часткою у статутному капіта11і (корпоративні nрава). Можнннісп, 

набу1тя статусу учасника може бути нідповідно до статуту ТОВ 

пов'язуватиСІ, і3 наявніСlю зго;tи інших учасників товаристна, про uщ 

йдеться у ч. 5 ст. 147 UК. Оскільки дана норма не встановпюс форми і 

порядку надання згоди іншими учасниками, nрактичне нщюJsНf.'ІП ІА 

'.Імісту норми може істотно відрізнятись. Виділимо три ооювпі ІlідЛОіі ІJ 

до ро:ІумішІя аопожень 4. 5 ст. 147 UK. 
Пєриrті. Окре~оп1 рішенн.я про прийняпя сшщкОі.'мнів до KO'la )''Іі1-

сників не вима•·ається. Другий. ПрийНЯ'І'!Я ощн,коємціn до складу учас 

ників ТОВ :Іі\Ї~:rснюєrься. 'ІагапьнишІ зборами учасників. 1},еmій . Пи гання 

нро прийнятлt спадкоємців р01tіІядаєп.оІ і вирішуєп.ся кожним y•ra, 
ником окремо. 

ВідпоІ.Іі,цно до роз'яснент, суцооих оргавін (н. 30 Постанони П.rtі~ ІІУ:~<>; ' 

ВерховtЮІ'О Суду України від 24 ЖОІПІІЯ 2008 р. «Про практику ро-sГПЯІtу 
судама корнератинних спорін», У:шrальнення практики вирішСJНІЯ К<>р

пора-ншних спорів) нрнйнятrя рішеннн про вступ сшщкоємця (праВt)І(а -

ступника) учасника до ТОВ (ТДВ) иаJJ~жнть до компетенції зara ! Jl, JН; x 

зборів учасннкіR. Таким чином, суюt нри .1асrосуяанні 4. :> СІ . 147 ІН: 

СХИ.ТІЯЮТЬСЯ ЮІШ(! ДО ОДНОІ'О варіаJІТУ ВИрішення проб_: ІеМИ. 

В1-щається, що 1~ей нідхід є результатом зашщ.то звуженого ІJOП:-t.JJ.Y 

на нроб.1ему і пе вирішус усіх ІІИтань, які можуть виникнути . 

По-перхш•, ро3'ясн,~ння судоІJих органів не узгоджуються з букщ, _-., , 

ним змістом норми UK, де Идеться про згоду інших у•шсникі/3, а не про 
ріlпения :;агсщьних зборів. По--друге, не враховує11.ся ситуація, кОJІІ'І :;ю ·а · 

льні збори учасників товарисша нронести не мож•mво. Наприк:шц, Jн >

мер t:диний учасник товариства. В цьому випадку наведені рОJ'ясвсшlА 

взаталі втрачають с~нс. По-третє, •tастка спадкодавця може бути насt·інь· 

ки значною (наприклад, 80 -відсоткіІJ), щu унеможflивлює склю•:<шнн :;а

t·апьних зборІв. Отже, на нашу думку, оформлення вступу спадконщн 

учасника до ТОВ шляхом прнйняn·я рішеаня: викпючно загат,нимн 

зборами учасників бачиться не зовсім вірним підходом. 
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Ігнатенко В. М. 

ВЗАЄМОДІЯ ДОГОВІРНИХ 1 НЕДОГОВІРНИХ 

ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ЦИВІІlЬНQ-ПРАВОВОМУ РЕГУ ІlЮВАННІ. 

1. Д()rовірні зобов'язання інколи діють паралельно з недогпвірними, 
.111хищаюn. їх, або в інпшй спосіб забезпечують їх цілі. Ta_t.;, п. 2 ст. 335 
'rроекту ЦК України у редакпїі від 25 cepmtя 1996 р. передбачав, що той 
хто знайшов річ має nраво вимагати від особи, уповноваженої на_одер

жання речі, винагороду за знахідку в розмірі двадцяти відсотків вартості 

речі. У разі нел,осяпІсння домовленості про розмір винагороди спір ви

гuнуєтьс~ судом. Яюцо особа, уповноважена вимагати повернення знай

деної речі публічно обіцяла винагороду за знахідку, то винагорода ви
І lіtа•Іусn.ся на умовах публічної обіцяню-r винагороди. Ч. 2 ст. 339 ЦК 
·Jакріп.rтює nравило прn те, що особа яка знайшла загубпену річ, має пра

;ч), вимагати від її вчасника (володільця) вина І ороду за >нахінку в ртмірі 

; 1,1) двадuнn1 nідсотків вартості р<'чі. Прямої вказівки 11ро те, що конкрст

ниііt розмір винагороди у зазначених межах визначається за домовненіс

rю сторін діюче циві11ьш• закшюдаБСТІЮ України не містить. Аче зрозу

;~.rіло, оскі•Іьки nередбач~н~' право на винагороду, то реа.'lізувати його 

інакше, ЯІ< через досяпfення 3Годи сrоронами, неможrrnво. Також очсви;::~:

І ю,mо уразі нсдосял Існня згоди сторонами mip пі,пдя:гає судовому розл1яrr:у . 

Ст . :В9 ЦК передбачає дві правові ситуаціJ: 
<~) закріп.'lена Б ч. 2 ст. 339 ЦК - право вимоги особи яка знайшла '3a

ry6rteнy річ rr:o їі впаспика на винагороду за знахідку в ршмірі до два;пдя
ти відсотків вартості речі. Ue право, на нашу думку, реа11ізуєn.ся шляхом 
'І' К ' Іdіl<'ПНЯ договору між указі1ними особами з L"'-Псративно визначеною 

межею його суми; 

б) зазначена в ч. 3 ст. 339 ПК - публічна обіцянка винагороди за зна

х і;~ку як недоrовірне зобов'язання . У тако:му разі винагорода законодав

чо не '!Ї\-Іітусться і виплачуЕться на умовах публічної обіцянки, тобто 

ви:шачапься в опносторонньпму порядку особою яка загубила річ. При

чому нубпічна обіцянка винагороди має npiop1rreт nеред правом на 

БІшагороду за знахідку речі. 

2. Виконання договірного зобон' язання може забезпеqуватись таки
ми способами забезпечення, як притримання, що вини.кає не із договору, 

" бсзпосЕ· ре.'l:ньо із закшr:у і за правилами, вказаними в законі, а також 

Ванкі!'Ісьу_а гарантія, яка пораджується одностороннім правочином. 

У сюуаці:і з nритримаюfЯМ дореqно гонорити про право притри
мання та його реалізацію. Сkтання відбувається шляхом уцинення упра

номоченою особою односторонн~>оІ ·о правочину - волевиявлення про 

;.ктосування ІJритримання . Внасл~цок одностороннього правочину у 

t:рсдитора і боржника виникаюn, і змінююn.ся певні суб' єктиnні права і 

обов'я3КfіІ. Так у кредитора, як\оffі застосував nритримання виникає право 
· н'га..JІЬНС> утримувати річ боржника і до виконаЮІЯ ним обов'язків щодо 
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шmат-и цієї речі або віддІІ<одуваннІІ кр•=дитарові пов'язани' з пе}І) вІнрат 
та інших 3битків не передавати річ боржникові навіть усуп~реч 

обов'язку по основному зобоn'язапвю . Іl}'Осrорочення у передачі речі. у 
такому разі буде nравомірним . Також крщитор має право задоІюл•.mпи 

оюї вимо111 з nритриманої речі шляхом ії nродажу з nyб:ti<tюrx торгів за 

рішенням суду в порядку передбаченому дня ре<~лійції нрІ·.<~мета JactaІm 

(ст . 591 ЦК) . В той же ча( у кредитора виникають і нові обо!І'язки: Ш'І<ІИ

но nовідомити про застосування притримання боржню.а; несп1 ві;щові
дальністf. за втрату, тн:ування <Ібо поІШ<ОІ.J.Ження речі, яку він притvимvє; 

утрим:уваn1.ся від корисгуваІrня ріrrчю. ю:у він притримус В опу ст. 560 
за гарантією банк, інша фінансова установа, страхова органіJація (га

рант) гаранту( неред кр<·цитором (бсн~фіціаром) виконання боржнаком 
(пр~шциланом) свого общ: юку. 

У науці ЦИВUlЬНОІ"О нрава Н!-'ОJlНОЗНіІЧВО Вttріпrуєп.t:Я ШfГіlННЯ ГІ}'•) 

хіІрактер підстаІІІІ}fНИЮіt'ПВЯ гарантії. Jокрема, існує попщu на л:tрантіІ<! 

як сукупність трьох нр<•І.юч~шів, що уr:юvюю·1ь ск.::~адний юридичний 

склад: угодVІ щодо надання бавківсьІ~Ої гарантії (ям уІ< rrщ~асtм· я ~fіж 

привциналом та гарантсм); о;~носторовнього правочину ·1 11И)J,а•Іі бс~нкі.І!
ської Іарантії (який здійснюппся І<Ірантом на mtконанн;.~ вказаної ІІИllІt' 

угоди}; одно(:тороннього правочину з боку бенсфіціара, що свід•штu нр•> 

прийЮІТІЯ гарантй [І, с. НЖJ. 
Лсн.І.'ІЬНе ви:шачення І·<Ірантй" :щсвіІ\Чус що не однссторmІЮІ нія га 

ранта. В той же час с ніпстави JЮ3РІядзти гарантію і як rJе~нІ~й юридич

ний скпад 3 урахуванням юридично JНачимих діи суб'о;тів прі1вонідІІL'·· 
син~ гарантії, :щажшочи на 11ії, які псрепуюп, видачі гаранті'і і (Лі;~уfот~, 

за нею . 

Тему донію.но ро:<різнятн пі!l.ставн ВИІІІ1Юн·ннн :юбс~ в· ч3<ННІЯ :1 гара

нтїі у вузькому розу мінні - ви,LJ:3Чіt гарантії - односrорт11:іі1 нравочин 

гарапта і в широкому-· юриJІ.ичний ск 1ад: цоговtр про Jс.щшншІ •аrмнії 

між приннинаJюм та гара1пом; односторонf!ій нравочин з в~щаrrі (і;Інкіь

ської гарантії; о;цюсІ'оронній правоч~ш бенсфіціара, ще <ві,Jчип, прі., 

прийняrrя гар;НІтії . 

З. ІЦе одним і': аснектів співв!дноmеннJІ донJВірних і недОІ"ОІнрних 

юбов' юань вис1уrшє так -:;вана кон.куренція зобов' юаш •. Конкуреннія нL:~ 
латинського coпcurrentia, сопсuлеrе - r.тикаrvtся [2, с. ;~07]. !le питання 
rтоста~ r. nпощипі донусrимосгі звернення при порушенні догонору JIO 

норм про дЕ'•Ііктву В~ІJ,Повідапьпість, які в ба1·атм1х вип.щка~ дnя нотер

пілої особи бі.т,ш сприятливі як за пі!Істава:ми так і :{а ртміром відпов;
дальності. Раніше ;r.іюче :Іаконодавстно виходило і1 r.уво; :'ого розм.еЖ)•

вання 3і\3наqених сфер цивіпьних :юбов' язань. Циві.тtьне :{акоІюдаІІСТІЮ 

України зaкpirunoc інший nідхід. Так, у силу ст. 1209 ЦК : -!родавt>ць, ви

готовлювач ;овару, nиконавещ, робіт (по01уг) зобов' язаний віднrJ<одуні1 · 
ти шкоду завдану фізиqній ;:~бо юрид~1чній особі внаспідо1; конструктив

них і технологіч1n1х, рецептурних та інпrnх недопіків товарів, робп (по

слут) .. а також недостовірної або н,~достатнн)ї інформапlі про них . Від-
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НІКІJІJ,ування. шкоди не :щлежить від їх вини. а також від того, чи перебу

F<ав по1·ерпі'ПІЙ 3 ними у дщ·овірних відносинах. Як і будь .. якmІ: інший 
:tенікт, заподіяння ІІІКоди внаслідок недоліків товарів, робіт (поmуг) 

сrворюс недогш.ірне зобом'я:щння між зашщіювачем шкоди та потерпі

ним. На характер зобов'язання, що виникас не вшrиває те, що сторони 

ножугь перебув.tти у договірних відносинах. Таким чином, у цьому ви

lli.llJ,K)' нріорил•т має недаговірне зобов'язаtmя по відШІ<одуваиню шко

ди, завданої внасr1ідок недоліків товарів, робіт (послуг). 

Норми, що регулюють договірні і недоговірні зобоІІ'язаНЮІ, конку

руюп, у разі ниходу виконання за межі предмета зобов'язання. Це зітк

нення отримале визначення - кандикційниИ позов і вимога сторони в 

о.обов'язанні iJ,O другої про повернення виконаного у зв'язку з цим зо

Сюн'я!анням. Мається на увазі, таt;і випа,а;ки виконання, коли воно явно 

вихо;~Иі'Ь ·3а рамки ·1міrту зобов'язаtшя причому як договірного, так і 

н•·л.оговірнm·<l. Ьезпідставному збагаченню Н<Щано характер З<Jгальноrо 

,,1хtкного ·1аходу, який може використовувапкя ю; само(тійно, так і 

.'\ОІЮНнювати дечкі вимоги із договору, а ТdКОЖ і із д<'с"Іік1у Так, в сипу ч. 

~) ст. 1212 ЦК rюіюження С'Іави «Набуття збереження майна без достат
ІІЬ<~ї прав01юї tІі,нrтавин застосовуються також ІЮ вимоІ' про: 1) новернсн
ШІ 11икошшот J.a недійсним правочином; 2) витребуІІаІtня майна влас
ником і~ чуж01о не:ІаконІюго вопопіння; 3) новсрнеюtя виконаного одні
єю в сторіп у ·юбов'язанні; 4) віднІКодунання шкоди особою, яка неза
конно набуr1а ма Ин о або Іберегпа його у себе 3а рахунок іншої особи. 

Сnисок ліІ~р:нури: \. 1\ивіЛІ.н<~ tlpa»o Укр>1tНІІ І'\ ::..х ·:·омах. Т2. Піпручник І За 
і'<'.' І ."І·Рd юри:t. ~<аук. 11роф. Є О Харитонова., >:~нд юрид ІІа ук Н 10 Голубrвоt - Х ТОВ 
•;І.)•Іfс<:ей», ?.008 872 с; 2. Т11хомнрова Л В, Тихомиров 1\1 Ю. Юридическая )ІЩиклоnе
дия /lloд ред. М Ю Тихомирова ·- М 1998. -- 52бс 

Самойленко Г. В. 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ 

Україна, нзяuши курс на становсJсння 'іі як правової, демократичної 

,lержави, що 1 руtrгусться на засадах громадянсt,кого суспігrьства, :шахо

диться на етапі, копи ІМ 3аконодавчому рі11ні основні фундаментальні 

вектuри вже о')рані за закріІшені. Таким, Gе"!ІІеречно, сприйняття нового 

Цивільн01о кодРКС)' Украіни 2003 року. Приннипи, ·;акріrтені в ньому, 
вті·поються в жІfПЯ. 

Цивільпо·правовому договору в сфері регу;tювюшя відносин відво

:шться ·mачяа роrть, оскільки він є nrучкою правовою формою 

улодження вонt,виявлень, за якою встанов.'ІЮва"Jися різні за характером 

суспільні відс~о·.:иви_ Основне призпаЧL'lШЯ дш·овору 11юдиться до 

реrутювапня в межах закону поведінки ~•юдей шляхом указапня на їх 

можливу чи ШІ..'lежну новецівку, а також на наслідки порушення 

відповідних вимог. 
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LЦодо осІ·шшіх ЦК закріпив прюJЦЮІ сnоGоди доr·овору, який їЮJІЯІ'іlС, 

по-нерш<', у визнанні громадян і юридичних ооб віпьними в укпаданні 

договоріь. При цьому примус для уюІад.шня договору не дuнусt<<~ється, J<І 

ІН1ІІЯ1l~ш~, Інrпадків, копи обов'язок укпад,атн договір передбачений. 

законом <~бо добровільно приїшятим зобов'юанням. По-друге, у наданні 

сrорона.'.І можпи1юсrі укладати будь-лкий доr·овір .. лкий передбачений, чи 
не нередбачений законом або шши:ми правовими а.ктами. У та.кнй СП<Х"іG 

егорони можуть у разі необхідності самооійно створювати будь-які моде'Іі 

договорів, що не суперечать чинному законоданстну. І, нарешті, Ію--третє, у 

t:вободі сторін визначати умови договору, який ую1адається ними, в ТОИ) 

числі И нобудованого ·sa пер\Дбаченою в .мконодавстві моденшо. Єдина 
вимога до сторіІІ у цьому випадку - щоб обрані умони не суперечили 

';акону або іl'ППИМ правовим aKl'fu\1. 

Ту1 і ностас питання, яке сгосуєrься обрано1·о нами кола суспі.ш,них 

підносив- перевезень,- лкі умови договору, що їх регул.ює, с істотними і 

що сю1адає йшо предмеJ. 

П~n, предметом ро:~уміють дії сrорін, Cd\1C матеріа!rьне G•rar<•, .J ари· 
1.юду якого ующцасться до1овір, або дії та матеріа.1ьне б.ІJ;но у ~<.омн•н'ксі 

!До оосуєrься договору неревезt>ння, варто ч·шач>пи, що досип. трива

.•шй час в циві.:Іісrиці він самостійним ноговором не ВІ1знавався, тринали 

(!Шри щодо й:ОН) правової природи, Дf' внсповпювапися ду~1ки щсщо 

вtвнанш> йоtо дш·овором підряду, кваніфікоnаним підрядом чи навіть 

шішаним договором. Цивіпьний. кодекс Укрdїни віщюсиІь договір нер<'

везешш до тину договорів надання послу/'. 

Ми трим,кмося позиці:і, що LІ,оговір НС'реве:~еІпІя за своєю сутністю 

відноситься 11,0 підрядаподібних ;J.OI оворів, оскі.,rьки за ооювІІІ·Іми 

рис<Іми схожий нd догонір ні,;J,ряду, нрО'І<' відмінний за предметuм, Так, 

ІtредмсІОМ допJвору підрлду є матсрі<t•rьннй (речоnинний) реJуІІьгат 

ція:Іьності, а договору перевезепня - дія'Іьність (носнуга), яка нових 

речеІ! НР створюсі снаживається n процесі їі надання. 
Основна вЦ1,міна робіт від поснуг Jюпягає саме IJ наяІшооі кіШ(І'ІІОП'• 

матеріа:rїзованого, речовиююго роупьт<пу у перших і спожvшапня н 

процесі надання дпя другах, Віднесення перевезень викпючно ;J,lJ сфери 

Іюснуr є умuвним, оскільки такі послуги, в рсзуньтаті яких кінцевий 

результат пов'язується зі зміною стану речей (хоч би й у нросторі), Ja· 
11мають проміжне місце між роботами та послугами. 

Ми не можемо пuерджувати, що перевезення. не є послулло, ocKLlJ,I01 
ця ПОС'І}ТіІ споживасться в процесі їі здійснення (11еревсзсшш), а'Іе й не мо

жем" сrверджуваrn, що переве1ення не є роботою, бо пта ци:м (резу •rьта юм . 
... доставкою до пунюу призначення) пос1уш втрачає неякий сенс 

Ця ІЮЗІщія підтnерджуСІ·ься і російською цивільно-правовою 

доктриною. Так, ст. 779 ЦК РФ ви:шачивши договори нро надання 
оплатних послуг як угоди, відповідно до якої виконавець ·юбовязується 

за з''вданпям щмовника надати послуги (здійснити певні дії чи певну 
діяльність). а замовник зобов'юується ошщтити Надсіні нослуги, 
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встановила, що ці правr;f!Іа поширюються до договорів про надаш-rя 

послуг зв'язку, медичних, ветеринарних, аудиторських, консуль
таційних, інформаційних пошуг, а також послуг з навчання та 

'Іурисrичного обслуговування за никточелням низки договорів. Серед 

остапніх - глава 40 ЦК РФ, яка ре1улює відносини з перевезення. Отже, 

договори нереве3ення не визнаються послугами в кпасичному вигляді. 

Проте, Санктпетербурзькі вчені, все ж таки відносять договори 

nеревезення до договорів на надавня послуг. Але вони наголошують на 

особливому характері такої послуги - економічному ефекті, що 
створюється в ре:1ультаті nереміщення вантажу чи пасажиру до певного 

nункту при.значення. 

Зазначене дає nЩстаІІи біттьш чітко осмислити та зрозуміти предмет 

договору перевезення. Нами доведено, що у договорі переве3ення ним є 

послуга, насичена економічним ефектом, шо як вже зазначалося, 

виникає внаслідьк переміщення вантажу чи пасажиру у просторі . 

Список літератур11: 1. Витрянский В . В . Договор перевозки І Василий Вл:щимиро
ви ч Витрянский. -- М. Статуr , 2001 . - 526 с . 2. Шерстобитов А. Е . Обнзательства rю 

оказанюа факти •1еских и юридических услуг І Андрей Евrеньевич Шерстобитов 11 Граж
данское право : в 4 т . І [Витрянскнй В. В . , Зенин И А, Козлова Н В . И др. ] ; отв _ ред. -
Е. А Суханов.- М . : Волтере Клувер, 2006.- 816 с.- Т.4: Обюательстненнос nраво: учеб. 
для сгудентов вузов , обучающихся по направленню 52 1400 (<!Ориспрудснция» . 
3. Молявка О. М. Перевезення І Олена Михайлівна Малявко 11 Цишльне нраво України. 
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----- ------ ---------- ---------------
Петров Є. В. 

lЦОДО ТОВАРНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ 

На ново:м:у етапі духовні цінносrі набувають самостійного значення, 

у результаті ринхового о5іІу вони набувають ознаки товарності. Еконо

мічний обіг у рамках духовної сфери раніше був rsідсутній, його поява 
потребує нового правого механізму.Uе стосується перш за все відносин з 
приводу інформаціі, коли відомоп·і переда.югься віц однієї особи до 

іншої на оrтатній основі. 

Інформація, переrворюючись в умовах інформаu,ій.ного суспільсrва 

у найважтrивіший товар, однак не може бути порівняна за механізмом 

передачі з і.ншимн традиціі1ними матеріальними товарами. Як нематері

альний: об'єкт вона. входить в економічні відносини і _в якості фактора 

виробництва, і в якосrі самостійного об'єкта товарного обігу. Її функціо
на;rьною особ:rпп:ісr:ю висrупає той факт, що <<Володіння» нею швнача.є 

можливість та умови доступу суб'єкта на ринок товарів. і nос1уг, а також 

дозволяє 13изнач-и.ти його місце у відповідному сектор і рщ-rку . На думку 

Ю.Е. Назарово[, інформація не є рівнодосгупною дпя кожного суб'єкта. _ 

Ue і визначає попит на інформацію, а відповідно -- і виюrкнепня «інфо

рмаційного рюп:у•• [1, с . 63]. Професор Паризького університе1у Сор--
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боЮІИ Клод Менар вказує на існування асиметрИ розподілу інформації, 

тобто їі нерівномірне розміщення між економічними одиницями. Ця 

асиметрія, на ду.м:ку К. Мена ра, енергетично підштовхує агентів до вико

ристання їі з метою поліrпuення свого становиrца, що проявляється у 

більш активних діях учасників щодо отримання інформації, в існуванні 

організацій, як наслідок -у можливості отримати від неї додатковий прибугок 

(1, с.64]. Таким чином, інформація в рmІКових умовах висrупає одним з най
біrІьш вагомих факторів конкуренrоспромож:ності господарюючих суб' єктів, 

стає найважпивішим товаром, на який сьогодні високий попит. 

Якщо аналізувати правову природу інформації як об' єкта цивільно

правових відносин, особливо коли йдеться про договори на передачу 

інформацїі та інформаційні поmуги, ми можемо відзначити складність 

цього об'єкта у системі зобов'язань. Вважаємо, що його особливість поля

гає в тому, що інформація може бути використана у межах досяжності 
одночасно декіm,кох осіб, і кожна особа може включити її в обіг багато

разово і протягом невизначеного часу. Це свого часу відмітив Бернард 

Шоу: << .. . Еоrи у Вас есть яблоко и у меня есть яблоконесли мьІ обм.еняе

мся зтими яблокfuVІИ, то у Вас и у меня останется по одІ-юму яблоку. А 

еоІи у Вас есть идея и у меня есть идея и МЬІ обменяемся зтими идеями, 
то у каждо1 ·о из нас будет по две идею> (2, с. 24]. 

Актуальним стає питання про можтrивість передачі інформацИ як 

предмета договору. Відповідь на це питання' міститься у товарності іІ-І

формації, але для того щоб дати вичерпну відповідь, необхідно вроана

лізувати цей об'єкт на відповіJJ.ність критеріям обіrоспроможності на 
ринку. За відправну точку ми візьмемо к.rшсифікацію для об' єктів інте

лектуальної власності, де загальним критерієм буде їх нематеріальність 

БіJІьшість фахівців вважає необхідними для низнання нематеріа.;1ьного 

об' єкта об ігосироможним і для визнання його товаром такі власпrвості: 

а) викmочність; б) корисиість; в) можливість грошової оцінки; г) інвести

ці"Сша привабливість; д) відчуження. 

Вважаємо, що режим виюnочних прав на загальнодОС'l}'пну інфор

мацію не розповсюджується, але можна говорити про виключні права (de 
facto) на нерозкриту інформацію (особливо коли й,цеться про <<гюу-хау>>) 
. Корисність інформації в повному обсязі розкривається висловом: «Хто 
володіє інформацією, той володіє світом». Як відмічає О.П . Кохно, світо

вий досвід, у тому числі країн, які розвиваються, підтверджує значимість 

сировини, а конкуреитоспроможніС'l·ь на сьогодні забезпечується не 

стільки капіталовкладеннями, скіJІьки інноваційною і творчою діяльніс

тю; визначну роль у цьому процесі відіграє інформація [1, с. 4]. А. Тоф
лер, розглядаючи теорію інформаційнщ·о суспільства, відмічає, що су

часне суспільство увійшло в етап розвитку, внаслідок чОІ-о зростає роль 

інформаційного pmii<y та інформацИ. О.А. Підопригора, 0 .0 . Підопри
гора вважа.пи, що корисність інформації як товару полягає в тому, що 

цей товар має здатність тим чи іншим чином підвищувати ефективніСІ'Ь 

виробництва чи будь-якої іншої доціJІьної діяльності Jnодей або при:но-
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сити будь-яку іншу користь, тобто давати позитивm-rй ефект [3, с. 683]. 
Корисність інформації lЧЮЯвляється і в u подшrьшому використанні. Я.к 
ві;'"(міч.ає В .А. Дозорцев, використаmіЯ нематеріального об' єкта - це діХ з 

практичного застосування відомостей, які закріплені на матеріальному 

носlі або в іншій об'єктивній формі, а також операції з цим продуктом 
[4, с . 304]. Однах сут:нісгь інформаційних відносин обумовлена тим, що 
метою є пє тільюсІ традиційне для економічного обіrу ви:корисrання, а й 

пізнання об'єкта. Використанню повинно пєре;СІ;увати ознайомлення, яке 
може бути різним, залежно від того, якими за режимом доступу є відомо

сті: заrальнодоступни.чи або конфідею.J;ійнwми. Змісrом ознайомлення є 
в rrepшy чєрrу пізнання; це може не вю:почати реJ<омен:дацій щодо вико

ристання інформації. Ознайомлення із загальнодосrупними відомостя

ми обме;rо1ти неможливо; вони відкриті для осягнення, в цьому розумін

ні встановлення абсолютного або виключного права неМШІ<.ІІИ1Ю . В.А. 

Дозорцев відмічає, що в ході розподітrу праці ознайомлt-Jшя відакреми

лось в.ід никористаннsr, з' ясувалась, що інформаційні відносини - це 

особливий етап, який безпосередньо не пов'юаний: з використанням у 

'Jlщц-иційяому розуміюІі . Використання можна заборонити, а осягнуту 
інформацію вже неможливо вилучити з пам'яті [4, с. 305]. Процес вт1І<о
ристання, особJтиво на ринку, піддається контроп:юj встановити факт 

ознайоміІення з інформацією поза такого використаmш украй важко, а 

скоріше - nрактично неможпиво. ОзнайомлеВІіЯ безповоротне, вилуч:ити з 

пам' }Пі отримані відомості неможливо. Taкиrvr чшіом, ознайоJІ,mення б іл:ьrое 

відщ:ремлене від матеріаш,ного Іюсія, triж використання. Викорисrання в 

інформаційних відносипах відрізняється від традиційних викшочних прав, 

не кажучи вже про матеріальні речі. Наведе дозволяє зробити наСІуnm1'И 

висиовоІ<., що викориспшня інформації може бутн двох видів: а) комерційне 
(отрималня прибутку, rrідвю:пення ефt>.кти:вності виробництва, отримання 

переваги перед конкурентами тощо); б) некомердійне -·з ме-rою освітянської 

діятrьносrі, архівної, бібліотечної, наукової, побутової тощо. 

Щодо грошової оцінJ<и інформаці), то розшядаючи товарність інфор

мації, можна дійти висновку, що грошова оцінка, тобто вартість інформа

ціl, коливається зюІежно від u сnоживача, і визначати вартість інформаціі 

тіпьки з прямих витрат на матеріальний' носій, на якому закріruпоється 
інформація, або з кінькості переданої інформації, не варто. 

Інвестиційна привабливість цього товару може полягати в отриман

ні особою прибутку від його nрямого використаmіЯ. Крім цього nриваб
ливіСl'ь використання інформації попяrає в отриманні переваrи над 

конкурента.'ЧИ. О.А. Чобот вважає, що інвестип;ійне значення інформаціі 

(особливо <<ноу-хау»), обумовлене необхіднісrю забезпечення конкурен

тоз!'(атносrі продукцїі шляхом поліпшення їі сnоживчих властивостей, 

nідви.щеюrя ефективності виробництва, що дає визначені перева.ги про

дуцен-lу rrepeд його конкурентами. «Ноу-хау» також за сприятливих 

умов продовжус жит:гєвий цикл товару. Придбання «ноу-хау» дозволяє 
сrороні здійснювати техніqне і технологічне відновлення виробництва, 
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що в умовах бурхливого розвитку науково-технічного грогрссу має ос
lювнс, а то і вирішаньнс значення ,ІJдя йоrо високоефектинного фунІ<.ці

онування. По розрахунках фахівців кра:ін Заходу придбюшя «ноу-хау.> 

прискорює відновнення виробництва на 3-5 років, тоді як імпорт техніч
вого обладнаюlЯ лише на 12 років. А це у свою черrу доJвопяє попіпшу
І:Іати один з показників ефективності виробництва - продуктивнісп, 

праці. Залежність між останньою і технологічним рі'внем виробництва 

складає за деякими даними 60-70%» [6, с.105]. Слід підтримати слушну 
думку О.О.Підопригори, яка зазначала, що саме тому інформаційні від

носини осташrім часом почали регулюватися договорами /7, с 194]. Вва
жаємо, що саме тому інформація і набу па ознак товару. 

Спи со" літератур11: І Назарова ІО.Е. Участие правами nр<ШhІІl'ленной собС1вснно
сти в хозяйствсннь1х общества.х - Х Зсnада, 2002. -· 88 с. 2. Азимов Ч Н Договорнь1е 
отношения в области научно-технического nрогресса. - Х.: Вища Ulкола, 1981 - І 34с 
3. Право власності в УкраїнІ І за ред О.В.Дзери, д.С. Кузнецової, О А. Підопри гори. -- К. 
Юрікком lntcr, 2000.- 316 с. 4. Дозорцев В Л Пон~П"ие исклю•Іительнхс nрава// ПробJІС
чьІ современного ПІ; Сборник статей. Под ред. ВА Литовкина. - М: 1 ородец, 20СЮ 
С.?.87-З20. S Чобог АА <•Ноу-хау» и договор на его переначу: Jlвc . канд.юрид наук· 

12.0003.-X.,l994.- 227 с. 6 Пщопригорра ОА, 11шоnrигора 0.0. Прано інтслскrvа!ШЮІ 
власносгі 11 Украіні.- К, ЮрІНкоч Інтер, 1998 ·- 336 с 

Чалий IO.t. 

КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОГАJІИН 

У ЦИВІJ!ЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ: ПОСТАНОВКАn РОБАЕМИ 

1. Прогшruни у J~ивільпому '\акurюдавстві, як відомо, можуть буn1 усу
нені на прш:юзасrосуваттьному рівні шляхом використання. таких юридич· 

них прийомів, як аналогія :k1кону та ана~·югія права. Засr(х:овуючи анапогію 

закону, й особпиво ана·югію права, суд вимушений створюваги нові н"рмn

тивпі положещlЯ дnя вреrупювання циві'ІЬІю-правових відносин. 

Пробrrемними с шпання про те, за якими ознаками (КрJ1'Теріями) суд 

встанов.•rюватимс наявність тих чи інших прогалин у ІJ:ИFі'!ьному зако

нодавсп.і. За загалмІОвизнаною у теоріl права точкою зору, прогалиною 

у законодавстві називають відсутнісrь нормативно-правової реrламеІпа

ції певної трупи сусnі.їьних відносин у сфері правового регулювання 
окреспюваюи основними принципами nрава (П. М. Рабінович, 

А. В. ПоJУЯков). Але, як справедливо вказуєт~>ся в інших юридичних літе

ратурних джерелах, «Сам факт від.сутності в законі пєвної норми не зав

жди с свідченням прога!lини, а навпаки, може вважатися доказом пршt

циповоі nозиції законодавця, який вважав обійдені ним в~шосини неба

жаними чи, можливо, навіть шкідливими» (3. В. Ромовська). 
З І'ього приводу виникає принципове питання, що не :шайІшю свого 

вирішення ні на законодавчому, ні па доктринальвому, ні на рівні судо

вої nракТИJ(И: що слід вважати критерієм розрізнення подібного «прин

ц~mового моuчання,, законодавця та дійсної прогалини у законодавстві? 
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2. Д.~ Ія ітюс-.1~•апu ІІОСГ<ШІІЄІЮП> пробнемtюпJ питанвн можна навести 

ІІJЧ1К'Щ'J. 'І тлумаченням поJюження ч. 2 cr. 220 ЦК. Ана,Jіз даl!ої норми 
породжує нитсшня : законодавець цозtюпяє суду визнавати дійсними (за 
\ЮLІсуваної у "rа;~аній нормі си-1уаці:і) тільки ті ~~оговори, які nід;Іягають 

sютаріаньному посвідченню, чи й ті, що мали G бути нотаріаІІьн:о rюсвід
'ІНіі та .1ареє.:тровані у відповірдому державному органі? Буквальне 

(t,у3ьке) тпумачеюін ч. 2 ст. 220 L~K иказус на те, що суд може низнати 
дій:сним тільк:t до1·vнір, котрий підлягав нотаріалмІОму посвідченню, а 

не той .І.LОІ'ШІір. ~кий ман 6~1 бути ще й заре~:сt·рований у державному 

орtані. Та чи є подібна nозиція зако.tЮJlдвця виваженою? Адже, що в 

Іl<'ршому, що !3 другому виnа;::~;ку одна із сторін доrовору діє у правовому 
розумиші 6сщоганно (добросоІJісна сторона). Чому ж тоді .il..'LЯ нотаріа

.'JЬНО посвідчу .~ан их договорів законодавець надає можливісгь захистити 

,_ Іюі uтн:р,~си .•.оf•ро• :овісніі1 стороні, а д,;ІЯ договорів, які піддя.rаrоп. ще И 

; rержавній рессграцїі, у такому :~ахисrі відмонняє? Така по:тція законода

щ,.У. Gущ.· не ·t інt.ки ІІl'ВИВ<іженою, а ще й сунеречпивою по віднош<:'ШІЮ 

1Ю сформульованог-о у ст. 3 ЦК нрш·щиnу спраt<і:'ДJІивості. 
Оrж••, 'J чнч ми !\.Іаємо снраву у такій ситуацй: з приtщипqвою (не

,т,ращ'д.гrщюю, На ІJОПJЯ){ <tBTOpa ЦИХ f!ЯДІ<іБ) ПО3ИЦЇЄЮ 'J<1КОНОДдІЩЯ ЧИ З 

нійспою про[<J .>Інною? 

3 Однозначну відповідь на постав.'tеш: вище нитання важко сфор

му rrювалл •Ісрб в~цсу І-ність у юрv.личній думці ознак (криrсрі'ів), за до

rюмоt·ою яких можна бу по б розрізняти << ПрІ1Нl!ИІЮІJу мовqазну» пo3mtiro 

;,,І'.О ІЮІ~авця тd дійсні прогалини у ІІИІІіJ ІЬJЮ\·1У законодавtтві. Xoqa з 

інпюt ·о боку, можна постанити питання нро саму ~1ожливісг1. існування 

1·аких критеріїн. Деякими вченими· ІНІрЇlш'ння о:~пачено·;· пробІІеми ІІба

чається тіІJьки у здійсненні органами заІ'оподавчої влади постійної робо

І. 'И щоцо офіl\іЙІЮІ'О тлумачення нормативних по;южень, що розробля

Іо J'І,бІ 1а арийм.:.ютьо! цими ор1·анами. Ад,жс, хто JІІ' не ці ор1·ани краще 

:.н~ють дііісни 11 1міст нормативних вимо1·, що с насJІідком їх вормопюр
Ч(JСТі) Втім, вирішення означеної пробпсми у такий спtкіб є маповтіш

ним з точки зору суну, що буде розгляданІ пюри, нормативне вирішен

ІL<І ЯКИХ ІІ<ІраЖіlТИМ~ЬСЯ Hil ПОдібну ЧИ ТО <<НрЮЩИfЮВУ МОВЧіІЗН.у» Ш>JИ
ІlіЮ 1аконодіlвдJr, чи то прогалину в закоІюАавстві. Суд не має права 

відмонитись нід вирішення справи на підегані .неясності законодавства, 

йому н~обхідно діяти оператmшо, не очікую•щ відповідних роз'яснеНІ, 

(офінійвого тпумач·~ння) органу законодавства . ChJІ<.e, доктрина ЦИІJЇ.J!І>НО· 
І'О права має звернутись до вирішення проб,lеми щодо необхідності всrа-

1-ІОШll'ННЯ крите~іїв розпішаmіЯ прога.rrин у ц•mіньному законодавсrві. 

4. О:зна<Іена пробпема може бути вирішена, на мій погляд, тільки в 

uGcsoi біrтьш ІНИрОІ<Ої проонеми -· пробпем11 иv;значt•носrі права та пи
тання про свободу суддівського розсуду, на яку 3вертан увагу у свій час 
Іде проф. пш,роскький й. О. 
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Сергиенко В. В. 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР КАК ИСfОЧНИК РЕГУ ІlИРОВАНИЯ 

l'РАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

С переходом УкраиньІ на рьшочньrе отношения перед правопримІ'·· 

нителями встает проблема о надлежащем правовом обеспечении ск.аа
дьшающихся общественньІх отношений на данном зтапе. Они в Украи

не, как государстве с рьшочной зкономикой, разнообраяrьr по своему 

характеру, содержанию, сфере и направленности. Сооruетственно трt'

буют, rибких подходов и методов воздействия государства на них, прt>

жде всего с помощью юридических норм. При регулировании общест

веннЬІх онюшений: нормами права, раз.ГJичной отраслевой принаднеж

ности :пи оnюшения, нринимают форму правоотношений. Все право

отношения можно разбить на два крупнь1х б,юка: 1) правоотношении 
которьrе урегунировань1 публичньrми нормами (пубпичньrе правоотно

шения); 2) правоотношения уреrупированньrе частш,rми нормами (часr
ньrе правоотношения). При ІJЄІУ JІированиИ" частньІх общесгвенньrх ОІ·· 

ношt>ни.й: с участием юрид1-1ческих и физических ЛИ"П нормами граждан

ского права, они приобретают правовую форму и становятся граж,цавс· 

кимн правоотношениями. Одним из основопо.rІаІ·ающих принципоt< 

1·ражданскоrо права является то, что учасrни:ки гражданеких нравоот

ношений характеризуютсн юридической равностью сторон и имущест

венной обособпевностью, что сказьrвается на снецифике воJнИ"кающнх 

правоотношений. 

ДІІя гражданско-правовмх отношений характерна инициатива сто 

рон, проявляющаяся в свободном вотІеиз-ьявлении. Инициатива сторон 

необходима как на :папе формирования о·mошений (вступление в доt о

ворньІе отношения), так и на зтапе реализации гражданеко-правоной 

ответственности (только от суб-ьекта права 3ависит применить предусмо 

тренвмс законом методьІ принудительного воздействия на контрагента 

или нет). 

Проявление и главное надлежащее восприятие свободного волеизь-
яв.Т1ения вовне всеми участниками гражданеких правоотношений и ссrь 

тот юридический факт (сделка) на основании которого возникают, ~п

меняются юrи прекращаются суб-ьективнне права и юридические оби

занности. Обязательственньrе отношения, r<ак и инь1е гражданские пра

воотношения, возникают из обо·оятельств, предусмотреннЬІх законом в 

качестве юридических фактов. 

Наиболее распространенньrм основанием возникновения граждане

ких правоотrюmений согласно чаои 2 ст. 151 ГК назьшается договор. 
Договор - согпашение двух и более лиц, направленное на установление, 

изменение или прекращение гражданеких прав и обязанностей. Сущес
твенной чертой: договорнЬІх отношений является то, что сторонw до 

закточения договора равнЬІ при реаrrизации своих прав и не зависят 
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одна от другой, ни одна из сторон не имеет преимущес.тв по отношению 

к другой и не в праве навязьшать другой стороне свои услови.Іі, особенно 
кабаm.ньrе. 

В дейсгвующем законодательсrве Украюш: при реrулировании граж

данеких отношений, все чаще исnользуются типовЬІе формьr договоров. 

А:нализируя практику применения: тmювьrх договоров, разработан:

ньІх центраю.ньrми органами исполнительной власти (при оказании 

жипищно-коммунальньrх услуг) можно прийти .к вьrводу, что при реrу

.lrировании rражданско-правовьrх отношею1й с применением тvmовьrх 

договоров парушаются основньrе принципьr гражданского права, в част

ности ·-договорного права. Еспи типовой договор утвержден Кабинетом 

мин:исгров или распоряжением соответствующего минисrерства, про

шел регистрацию в Минюстс то он приобретает императивную форму, 
что отражается на общесшенннх отношениях, дает определенньІе uри

оритетьr исnолнителю. Потребите;rь в данном случае лиmается возмож

носrи оказьrнатІ, влияние на формирование договора, а значить, ero 
ингерео,, как потребитєля: не учитьшаются, соответсrвегшо регрп1рона

ние возникающих отношений осущесrвляется с нарушением основопо

лагающих nринц~шов граж,аанского права. При формировании отно
шениИ на основе тиrrового договора не соблюдается принцип свободь1 

договора, хотя именно свобода договора ЯВJL'Іется основпьr;м и первич

пмм катаsтза:rором рьrночной: :жономики. В большІ·mстве случаев, при 

разработке типового договора (на оказание услуг в сфере обеспечение 
тешювой знергией, злектрической знерrией и др.) домиюtруют интере

сьт оферента (постаnщи:ка товара), а не акдептанта (абонента). Так соот

ношение прав и обязанностей у потребителя четьrре к восемнадпати в 

типовом договоре «0 поставке тепловай ::~нергии в виде горячей водьr», 

•по указьшает на явно не уращювешений подход м.ежду nравами одІ:юй 

стороНЬІ н обязанносrями другой. Такой дисбаланс прав и обязанноегей 

t:торон в первую очередь свидетельствует о кабаJІЬности условий догово

ра и как следствие возможности требовать признать его недействитеm,

ньrм как в целом, таки в часrях. 

В данной пубm1І<ации мьr бьr хотели, подрабнее остановится на не

которьrх условиях, которьrе на наш взглЯд, безусповио, пропшоречат 
цивюrисrической логике и дейсгвующему законодательству. 

Во-первьrх, центра.1Тhньrй: орган испотrи:тельной власrи, на которого 

в соотнетсrвне с Законами УкраиньІ <<О жилищно-коммуваJІЬІІЬJХ yory
!·ax», «О теплоснабжении>> «Об злектрознерrетике» возложєна обязан
ностт,, разработать типовой договор (мини:стерсrво, ведомства, комитет), 

в первую очередь при разработке такого типа договора преmедует отра

оrевьrе интересьJ. Так в сс::о·шетсrвии с Законом УкраинЬІ ,,о жилmцно

коммунальньrх услугах>> оказание жилищно-коммунальн:ьrх. услуг воз

можно только на основании заключенного договора. Условия такого 
договора в соответсr.вии с положениями ГК должньr формироваться па 
взаимном досrижении согласия в вид.у того, что такие договора консен-
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суалмп,Іе, а значить для его закпючения необход~вtо достичf. сопJ.асия П() 

всем существснпьrм у.::ловиям, которме сторона счита~~~· ,Z.J.JIЯ с('бя зна'Jи

мьrмн. При оказании жилищно-коммунаm.нЬІх услуг на основе типовь1х 

договоров пронесе формирования условий происходит бе:3 учеrа инn>ресов 

одного из кщnрагента (пm:ребителя), то есп. в зтом случае воля сторонЬІ не 

учиrьmается, что проn1вореч1п приІщиruнІ договорного права. 

При формировании доr01юрнмх отнощений на осноі3е типовь1х до

говоров государственньп1: орган, надепеннNй Законом правом разработ
ки такш·о договора, защищая отраслевьtе интересЬІ, зачаСІ)ІО не указІ·!· 

вает отдельнЬІе характеристики предмета договора, что негативно ска

зьшается на его качественнЬІе характеристики и как следсrние потреби
тет, вьrнужден оплачивать усrуги не соответствующие его потребнос

тям. Так в Типовом договоре поставки тепловай знерrии в Р.ІЩе горячей 

водьІ ушерж;~енном прикюом Миниперства знергетики УкраиньІ, и 

Госуцаро11ею-rьхм комитетом по строительству, архитею"ІР'•' и жипищ
ной политики от 28.10. 99 пща, ни в предмете, ни в услоннrх и норяакє 
поставки, не оговари11астся особенности пре;Імета и особеююсти поста~<

ки теnповой знергии бмтоному rютреб~>rrспю. В ;~анном случае, очет-ц

ІЮ, что потребитель подлиrав П1повой договор, ;1ишен прю;а на заJЦИ'!У 

его нарушенньІх пр<ш и интересов, ибо сшре;Іепить ка Jественньrе .rн1 

услуги он получин невозможно. Несмотря на то, что п. 3.1.2. Тиноного 
договора послшки тепловой зверrии в виде горячей Іюдьr ук.вьшаr-тся. 

что потребитель имеет право получить информацию по ~.ачеству тешю

вой :лrерпш, тарифов, усновий и режимом нотребления . 3то право су

щественного впияния на поставlЦИl<а после rюдпис<шия щ>rовора не 

окал.rвает.. и не яшrІ!ется оснонанием привлечения к ответственности 

поставщика в случае нарушення им качественнЬJХ показагенеИ, ибо они 

не устанонлень1 доІ шюром. Таким образом, при реrулировании отшчпс

нии по оказанию жилищно-коммунальш...rх услуг с применением тино

вого договора, нотребитеrJь не участвуютций в формиро,~ании уоr01~ий 

~оrовора, может лишJ, присоединиться к условиям таког<' д•лонора и на 

условиях рг.зработанньrх специа.'lьнмм органом rосударствешюИ впасти. 

Что нарушает положения, закреrтсвнЬІе в ч. 6 ст. 628 Граж.СJ.анского ко
де:кса, а соответственно законньrе nрава потребитеня и предоставпяст 

постаюцИl<у (испо.'lните•Ію) возможность навязьІВания оюи:х порой каба

пьньrх условий. 

Во-вторЬІх, в типовJ.ІХ договорах опосредующих оRазание жи.пиІцно

коммунапьньtх ус1уг разработаином соответсrвующим 1-осударсгвеннь1м 

органом, отсутствует, стоимость yCJ"l)'Г, хотя она относятся к существен

НьІМ условиям, и допжна согласовьшаться сrоровамн. Безусловно учитьr

вая специфичность товара (процесс єго производства, 3а1"ра·tн на произ

водство) можно говорить о необходимости компенсацни тщаропроизво

дителем фактических затрат на его создание и получения нрибьПІи для 

О{.-уществпения перевооружения и реконСІрукции своего проишодства .. 
но не о компенсации затрат nолучешrьrх от безграмотного ведения хо-
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JЯ'йственной де>Ітельности. В данном спучае, на мой взгляд, тщя соблю

,'J,<'ННЯ принципов гражданского права, договорного права, необходимо 

перейти к реrулированию такого роі~а отношений полноценнЬІм rраж

данским договором. 

В-третьих, ответственность nоставщика (испопнителя) пропиСЬІваю

гся обтекаемо, тогда как ответственносn, контрагента (потребителя) 

нредусмотрена детально, что затрудняет привлечение к ответственности 

ИСІІОJІНИТеJІЯ. 

В-четверть1х, при рсrулиро»ании отношений в жилищно

>:оммунальной сфере типовь1м договором возникают спорЬІ и при оnре

,,елении момента возникновения обязате.rrьств у сторон. Так в соответст

nин с ст. 640 ГК, моментом зак11ючения любого договора на оказание 
жи rищно-коммунальньrх усrуг, а сооп1етствешю моментом возникнове

ния ююtМІІЬІХ обязательств, считается момент получения лицом, наnра

tН-fВІІІНМ пред11оженис зак'Іючить договор, ответа о принятии зтоrо пре

.'.І.~южения. Пред'Іожение заключить договор должно содержать все суІце

п неІнІІ,ІІс' условия договора и вЬІражать намерения лvща, сделавшего ега, 

'читать себя обязаІІНШІ.І при его принятии. Призтом в соответствиис ст. 
:,47. ГК акцепт должен бьпь nолньrм и безусловньІм. На нрактике, как 
•!j'іШИСІО, допшор на окюание отдсльньrх видов жилищно-коммунальпмх 

устуг не закттючается или ·~акпючае'Іся с нарушением. Так коммунат,

ньш прсдприятием <<Жиrrкомсервио> в 2006 году в rоро,з,ской газете бьmа 
опубникована публичная оферта, на основании которой у всех потреби
п•леИ коммунаnиІЬІХ yc~yr города Харькова якобь1 rюзник.rrи обязательс

тва ІЮ отношению к коммуваньному предприятию «ЖилкомсервИС>>. 

При детальном изучении nрсдпожения опубликованноrо в СМИ вьrяви

rшсь нарушения положепий ГК. Так согласно ст. 641 ГК оферта должна 
содержать все существенньІе условия ;.юговора, в опубликовашюм nрt:-:ц

~южении, при его расоютрении отсутствовали характерисгики нредмета 

.<щговора, цена уснуги, что ;шє,т возможносІ-ь считать данное предложе

ние ректrамой, а соответстнснно рекламу И.'ІИ другое предножение, адре

сованньrе неопределенному круrу чиц, непьзя считать, прещюжением 

1<J.КТІЮЧИТЬ ДОГОВОр. 

В-пятьrх, nри зактuочении договора па окюание жюІищно
коммупальпЬІх услуг, важное значение придается форме договора, так 

п.l ст. 639 ГК указьrвает на возможность зак11ючения договора в любой 
форме, если требовання относительно формм договора не установлено 
3акшюм. Учитьrвая то, что Законом УкраиньІ <<0 жилищно

коммунальньrх услугах>> прямо предусмотрена письмеиная форма дох·о

вора, то договор считается закточеннь1м с момента придания ему такой 

формь1. Следовательно, применение положения n.2 ст. 205 ГК, относите
'Jt,но совершения конкrІЮЩ'Іrrньrх действий (оrтатЬІ пред-ькв.'Іенного 

~-чета), (бьmо применена Жилкомсервисом в г. Харькове) не применимо, 

.1 .шачить договор меJК,L<У исполнителем и потребителем считается не 
<<~ключеннмм. 
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Таким образом, анали3ируя вьпне сказанное можно сдепатт, соотвРт

ствующие вьшодм: 

Дnя урегупирования взаимоотношений между посташциком и по

требите.ГJем необходино отойти от прак1·ики прим<>нения П1ПОВІ-Іх дого

воров, которh!е предоставJLqюr определенньrе nреимуЕ(ества испоmнле

пю, и перейти к поJшоценному гражданекому доr·овору. 

Дпя чего формированне договорньrх отношения необходимо ос:уще

СТВіІЯТЬ в три Jтана: 

а) разработка песколько проектов договоров, сучетом юпересов по

требителя, в части установпения их нран и обязанностей. 

б) предваритепмrое согласование с потребитенем относительІю всех 

существеннь1х усновий, прав и обязанностей. 

в) подписание дшовор<~. 

В то же время, учитьrвая специфику отнонн~ний .сrрн сказанни жи

ПИІЦІю-коммунальньrх успут не возможность удовлетворения треf,она

ний каждого ІютребІпеля (каждьrй потребитень бу,ІІ.І'Т вьцвигать оюй 

условия покачестну успуг их стоимости) сrаІІит в невмІ·щнк·•' положение 

исrюпиитепя (поставщика) уп1уг и делист неІЮ3можпьш испош1еІп1с 

договорrп,rх условий отдетr1vно взятого потребите:rя. Дпя Jтого, на мой 

взгляд, достаточно на :~ак•)НО,1,;нелt.ном уровне закреnит1, упювия доп1-

вора, которьн' установини бr.І качестненнь1е миш1мачмr~1е характерне

тики предмета договора, что да'ю б1,1 возможность соб.ТІюсти интересьr 

сторон, и установить момент нарушения исrюпнитечем усІ<:•кий.. 

Сrшсок літератури: І Кснс>итуція Украіни. ·- Харкш. Одисей. 2003 - 56 с 

2. Цивільний Кодекс України: Коментар, -- Харr'ж 0Jщсей, 2003. - ~32 с З Ци~r;,r,но
процесуальниіі кодекс України.- Х Одисей, 2003.- ?.24 с 4. За~он ·,;крJіни «!Іро жит 
лово-комун:UІІ>ІІІ ПОС..1)'ГИ» CepJ•(p в~рховноі ра!tи Украіни // \V\VW Гісlа.!~О\' \13 5 'З;щ)f! 
України «Про слепроенер•·етику» вr,1 16 жонтня 1997 р /І ВВР У>·раіни, 199R .... \'"і 
cr. 1 6 Закон Украіни ".Про ·гс:шозаб~спсчення << Сернер 13cpJ(;)Bнo·r радІ! У•р~іни !r 
\\'\\'W.rado gov ua. 7 Закон Украrни <<llpo захист r.pa~ сножІІRаЧІН•> ~ш 12 травня 1991 р (\' 
редакні't ЗакОfІу .N2 зІбІ-ІV в;д 1 rруд~>я 2005 р.// \VW\v.rada 1;ov ua 

Сліпченко С.О. 

ПОНЯТТЯ ОБ'ЄКТА ЦИЕJІlІЬНОГО ПРАВЛ 3Л ЦК УКІ'АЇНИ 

Цивільне 3акоподавство України не дає .:тега.'Іl·НОІО визначєнІІЯ 

об'єкта, в точному ро>уміниі цього спова. Воно .'rише ро1криг.ає його 

обсяг, перераховую•Іи, у ст. 177 ЦК, те що розуміt."Ться під о\і'єктом. To~ry 
існує нагальна потреба з' ясув::нп-rя сутносгі об' єкта цивілмю.rо права, яка 

відображена діючим зако11одавством, як д'ІЯ теорії, так і д.1я нракпtки. 

1. Застосовуючи до ст. 177 ЦК такий метод ·рrумачення. як переню
рення шляхом спрощенн.'І. .. приходимо до того, що об'єктами цивільних 
прав с бпаrа (матеріапьні ";'а нематеріапьні), тобто законощшецІ, розкри

вас поняття об' скта через поняІтя блап1. 
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2. Оскільки термін <<благо» є новим для цивільного законодавства; а 
його легальне визначення відсутнє, то спираючись на правила грамати

чного методу дослідження зазначимо, що букваm,не значення «блага» 
розкривається ЯJ[( . добро, все що є добрим, корисним, дає благополуччя, 

достаток та задонопьняє потреби. Очевидно, що здатність задовольнити 

потребу, дати благополуччя та досгаток можна об'єднати поняТl'ЯМ -
корисна властивісп •. 

Таким чином, поняття <<благо» може бути приведено до насrушюго 

витляду: благо - це все те, що об' єкти:вно існує та завдяки: своїм корисним 

власти:восткм, зд~.ТІ1:е задовольняти потребу. 
З. Аналіз понютя <<благо» дозвоняє вивести його характерні ознаки. 

По-перше, пе явища об'єктивної д1и:сності. По-друге, явища 

об' єкти:вної дійсності повинні мап1 корисні властивості, де кори:сrь ро

зуміється як пошппе:в:ня, допомога, ІІідспір' я, покращення, вигода, бла

гопоп:уччя. По-третє, корисні властивості та здатність задовольняти по

треб» повинні бути усвідомлені людvшою (відкриті). По-четверте, явища 

об' єкпrвної дійсносгі можуть бути використані д;ш задоволеІmя потреби 

тільки тоді, коли вони або вже є, або доступні особі, знаходяться в межах 
й ДОСЯГНеІПІЯ . 

Між тим, встановлені оз.наки, є не..достапrіми ДJUI того, щоб визначи
ти поняття благо .. юк об' єкта цивільних прав. у правовій пітературі спра
всдп:иво відзнача,сп,ся, об' єктами правовідносин ri чи інші блага є не в 
силу їх фізичних або природних впа.стивостей:, здатних задовольняти 

людські потреби, а тому, шо норми права, враховуючи ці властивості, 

забезпечують мс·жпивісrь існування щодо них суб' єктивних прав і 
обов' язків. 

4. Застосування системного методу наукового дослідження дозволяє 
стверджувати, що поняття <<благо» входить у систему, яка поділяється на 

поняття вищого, середнього та нижчого рівнів. Співвідношення між 

НИМ!і! підкоряються діалектиці загального, особливого і окремого. Вико

р!і!стовуючи вказаrгv тріаду діалектичних категорій необхідно визнати, 

що благо є понятrям: вищого рівня (загальне). Законодавець зробив його 

тотожним поняттю <<об'єкт цивільного права». Матеріальні та нематеріа

тІЬні блага- є пон:ю:тями середнього рівня (особливе). А речі, гроші, цін

ні папери, резуm.тати робіт, послуги, результати інтелектуальної діяль

ності, інформація:, особисті немайнові блага, тощо -це поня1тя нижчого 

рівня (окреме). Така система може бути представлена й більш розгорну
то (деталізовано). Наприютад, рухаючио, від меншої абстракції до біль

шої логічно при:пустvrги, що честь. гіднісrь, ділова репутація, ім' я 

об'єднуються понЯ1~гям особис1·і немайнові блага . Особисті немайнові 

блага, разом з інформацією та результатами інтелеюуапьної, творчої діяльно

сrі об' є,п;нуються поюrrтsІМ нематеріальні бпаrа. В свою чер1у, нематеріальні, 

разом з матеріальними благами об' єднуюгься поняттям благо. Інший: при

клад. Реч~ тварини об' сдпуються поняпям матер:іаJІЬне блаrо. Матеріальні 

блага, ра1ом з нематеріальним, об'єднуються в поня:пя благо. 
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Враховуючи ту обпавину, що >агальнс містип. в собІ ошаки особнн

Іюrо, а особливе містить ознаки окремо1·о, то, ві;tповідпu до законів ноІ · і

ки, загальне міспrrь тнаки окремого. Вказане дас можливість ств~ртvку

вати, що, оскільки благо містить в собі заrальні оJнаки і матеріат,них, і 

нематеріальних ()J[щ· , а мат~ріальні блага містять в собі Jаrальні ознаки. 

нанриклад рІ:'чей і твіІрин, то бл•н ·а містять в собі :.~аrальні ознаки ооан

ніх (речt>й, тнарин). В свою чсрrу, нематеріальні бпага місrять в собі з,н·а
л:ьні ознаки інформації, особистих нематеріалиІих благ, резупьтатіt~ 

інтелекrуальвої, wорчої діяльно<:ті , а пс нка>ує н.а ·re, що благо, ЯІ\ ПШ'ІЯТПІ 

містип. в соб і .5агальні ознаки інформаrШ, осо3ип их немайнових бпаr· і т.д . 

Зроблений висвонок дає можтшвість порівнювати юридичні озна.tо· І 
будь-якого окремого (речей, тварин, інформю(ії, результатів інтелекту<~ ·· 

.'1r,ної, творчої діял.ьпості) із "Jara>rt.юfм (бrrагом). 

5. 3авершуючи розкритrя поня.тгя об'єкта аивіJ1июп' пра.ва затніІ 
чи-.ю, що UK України r•Ї;.J;образ~;tв найбільш. розпонсюпжену теоріh> -
н'орію множиннасгі правових оG'єктів, тобто, у якосгі таких роЛ.' 1SІЦ:І

ються: речі, в т.ч. сроші та цінні тшери. інше м<н1но, нематеріа т Іl,н і б.' І.Н <І 

(результати інтелекrуаm,ної, твор•юі діяпьІЮ(Ті, інформапія, оп>Г>исті 

немайнові бJІаr'а), рf'ЗV•Іьтати робіт, rюoryrи і 1·.і. Та ж оGо.авина, ню 
законодавець, при визначенні об' єктіl щші'ІЬноrо пpaJJ<l, відніс до ост<НІ

ніх і майнові права свідчити, що н6юп· 1·~r « бпаго», а рівно і об' є.кт цtшt .' ІІ ,

ного правас понятгям збира'1ьним. 
5. Завершуючи ро.~кри·пя поият1я об'єкта цивільrюго права 53 JH,t·· 

•пtмо, що ЦК ·~акріІn1в най.бі;тьш ро-нтопсюrtжеау теорію - теорію мш.>
жинності правових об' сктів, тобто, у якuсrі таких розглядаються : pl''ll. н 
т .ч. гроші т,І цінні панери, інше .wайно, немап•ріа · tьпі б 'мга (р~зу 'tьт,ни 

інте:теюуаrтьної, творчої Іtіяльності, інформація, особисті немайtюuі 

б.тtаrа), реJу.ГІьтати робіт, пооrуги і т . і . Та ж обо·авиtщ що ·ІакоJ-ІОдаtІе і(! >, 

нри визначенні об'скта цивільноr·о праоа, щдніс до останніх і майt·ЮіІі 

права свідчить, що rюнятrя «бЛііГсm, а рівно і об'н:.т циніrtьного rtpaкt !' 

поюптям збираньним, тобто відноситься я-к до самого б.'І<:н ·а, так і ,(() 
пран на них . 

Розгон О. В. 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОМ ТА ЧАСТКОЮ У МАЙНІ, 

ЩО Є ОБ'ЄКТОМ ПРАВА СПІJlЬНОЇ СУМІСНОЇ Ві\АСНОСТІ 

Сімейне право України закріпнюс прюшип спіJтьІюсгі майна nо

дружжя. Загалом, СПЇ.і1ьний. об'єкт може скпадатися з однієї або сукупн(;с:

ті речей . Вони МОЖ}'ТЬ бути rюдільнимн або неподі..'тьнІ-tми, нрой' як 

об'єкт права власносrі вони утворюють єдинt> ціле. Це означає, що npa~o 

кожного із співвласників поширюється на весь об'єкт у цілому, <J не на 

його часпшу [1]. 
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СК України ВСІ'ановтrюс кіrrька правил щодо розпорядження спіль

ним майном подружжя залежно від особливостей об'єктів права власнос

І і (ст. 65 СК) 
1. Правочини щодо нерухомого та деяких видів рухомого майна, які 

~.rJють бути нотаріально посвідчені і (або) підлягають державній реєст
рації. Так, нотаріальної форми та дсржаююї реєстрації потребують дого

рjр купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, 

житлового будинку, квартири або іншого нерухомого майна (ст. 657 ЦК). 
Нотаріаш.ної форми потребують договір дарування нерухомої речі (ст. 
TJ 9 ЦК), сnадковий договір та заповіт подружжя (ст. ст. 1304, 1243, 1247 
ЦК); пшюбний договір (ст. 94 СК) тощо. 3 урахуванням особливого зна
'!t!ППЯ майна, яке передається за такого роду правочинами, згода другого 

> нощ.,ужжя па їх укладення має бути нотаріатІьно посвідчена (ч. З cr. 65 
СК). Така формула закладена в абз. 2 п. 44 Інструкц:lі про порядок вчи
J ІЕ'ННЯ нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої Наказом Мініс

<<'рсгва юсrип.ії України N~ 20/5 від 03.03.2СХ>4 р.: <<Правочини щодо належного 
1 <(\'\ружжю па праві пrіrтьної сумісної власносrі майна, я.кі потребують обов'яз

І<ОВОП! tюrаріального посв~"(чення і (асю) державної ІХ'ЄСІрації, а також нраво

чини щодо інпюго ці:нншо майна можуть бути посвідчені нотаріусом при 

tt<шnнocri письмової ЗІ оди другого з подружжя» [2]. 
2. Правочини, предмет яких с"'>адає цінне майно. Віtщовіцно до ч. З 

сІ. 65 СК ДТІЯ укпадення одним р подружжя договорів СІосовно цінного 
\1айна, з1·ода другого з подружжя має бути подана письмово. Таким чи

ном, законодавство закріплює нову оціночну категорію «uінне майно», 

•юча і НР :~ає "й визначення або зага!1Ьних критеріїв, які дали б змогу в рюі 

пюру віднсL,·и те чи інше майно подружжя до цінного майна. 

3. Правочини щодо майна, яке не є цінним (ст. 65 СК). Згода іншого з 
11одружжя на уКІІадення таких правочинів може висловлюватися в усній 

-.j.юр\Іі. Ра:юм із тим, дружина та чоловік мають право на звернення до 

суду із птовом про визнання такого договору недійсним, якшо його, 

бу11о укладено бєз їі (його) згоди (ч. 2 ст. 65 СК). 
4. Дрібні побуrові правочини щодо спіІ1Ьного майна (ч. 1 ст. 65 СК). 

Такі правочини мають усну форму і не можуть бути визнані недійсними 
на тій підставі, що їх було укладено без згоди іншого з подружжя. 3 ура
хуванням правил ЦК можна вважати, що дрібним побутовим правочи

ном, який укладається одним із подружжя щодо їх спі11ьного майна, 

~южна визнати такий, який задовольняє побутові пm·реби чТІенів сім"і, та 

укrщцасться щодо майна, яке має невисоку вартість. Подружжя має право 

домовитись між собою про порядок користування спільним майном (ч. 2 
ст. 66 СК) [3, с. 113-114]. 

У Т()Й же час, спільна сумісна власність зобов'язує співвласника при 
:<освідченні будь-яких угод враховувати інтереси іншого співвласника. 

Справи про відчуження права спі11ЬНОЇ сумісної власносrі ма..ють ка
рдинаньно в~:r;різнятися від відчужещІЯ частки спільної часгкової власно

сті за таІ<.ими критеріями: при відч}оженні такої часrки законом чітко 
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встановлено, що такі договори маюn, )!!!}Л~.!L'l!lliJ! !Jill!~!fІ!_J1MИ, але ВІ." 

іtдеться про можпивість і пеобхідиісrь переJ\едення права покуrшя, об-

дарованого на, на iюuorr• :; подружжя; потенційно право СJільної суміс-
ної власності конкретизованим і одн03начно сфuрму;л,ованим вважати 

не можна, оскільки воно може збільшуватися або змеІшrув<Ітися 3 ураху
ванням конкретних обІ.:ТаJ>ин справи (4, с. 209]. 

Ро3ірвання uшюбу означає припинення режиму сніJн,нсХІі М<-'йна 
подружжя. Тому кожна pi•r, яка буде набута ліспя розірвання щ;ппбу, 
папежатиме до розді:rьноrо майна ко.rІиrпнього подружжя. В той же час 

режим спільності майна набутого за час птюбу, зберігається і після йГJго 

р03ірвання (ч. 1 ст. 68 СК). 
Іноді один із подружжя може відчужувати спільну пшtсність щютя

гом спіньного житrя, мrс бе:з згоди іншого. Наприкнад, інсді грома,тхяни 

виносяn, з квартири цінні речі, прод<,ють їх за цінсю :шачно нижчою 

реальної, але покупця таю1х речей встановити скшvцю. Тому нере<шию 

вvrшавати таку угоду недійсною у суді, отже такі речі маюп. :Jа.шачапн.я 

інши.м 1 подружжя як спільна сумісна власність і можуть напєжа1·и до 

майна, якє переходить до того з подружжя, який таку річ пропав, aCJI' :\.1 
ринковою ціною, а не заниженою [4, с. 209]. 

УзаJ·ат,нивши неі rюложення про розпорядження майном, що є у 

спільній сумісній юшсносl·і подружжя, можна ро~діаити йш о на J_JQ2_!Io.:: 
Ej_Щ_жeнн~u!1'!~_IJ.IJ1;І:Qf))'_iJ~Q:~r!_cП:>.ЯJ!~eлня_ri!CП!IJ?Q~I'_!3_aІ_Шя_LІ!J.I}'(\Qy. 

Сімейний Td Цинільний кодекси України в цьому вишщку спрощу

ють цивіш,ний оборот майна:; участю д1юх впасників, оскі'ІИ'и нри ук

наданні угоди оцним з подружжя нважг:сться, що він діє ·;,1 зІ одою іНІІЮіо 
3 поцружжя або ври ук'ІаJJ,авні договору одним з подружж11 в інІсрс(,1Х 
сім'ї, створюс оf1ов'я:1ки fJ!lЯ іншого з по;~ружжя, якщо Мі1йно, оrримі'ІІ<' 

за договором, використано в інтересах сі:v~'ї (cr. СІ. 66-6'7 СК ~/країни). 
Таким чином, встанов.ІеНІ-ІЯ режиму СІІL'ІЬної суІV<існс.'Ї нласнік1·і !Ю

дружжя означає, що дружина та Ч()!Ювік маюп. рівні пра!!а на Іюrюдішщ 

корисгування та розпорядження майном, яке на_сtежить ї't Еа праві (Пі:Іk 

ної сумісної в.ТJаспості, яюцо інше не встановлено домовrеністю між ни

ми й здійснюють їх 3d взаємною ~~год ою. 

Сии<ок літератури: 1 Асаулюк д Особливості ро1гюрядження об'п:пщи прав~ 

сnіш.ноі власності /І Науково-nрапичний журнал «Мала енциклопедІя нпrаріуса", N" і 

(31) лютий 2007 р. 2. Накю Мі~нстерства ю:тишї Украіни <'Про 1m-вердження Інструкці• 
!ІрО nорЯДОК ВЧІІНtННЯ НОПІріа~hНИХ дій Іютарі:;самн УкраЇНИ>> J'f? 20/5 ">Ід 03 03.200·1 р 
3. Сімейне nраво України: Пщручник і За заг. pe.J,. В І. Борисової тв! В А(итнковоі. К. 

Юршком Інтер, 2.006. --264 с 4_ СІмейне право: Наук.-nракт. ІЮСІбник: ?а :Jаг ред С Я. 
Фурси,- К .. В11даеещ, ФурсаС Я, 2005 . 

.Мандри на Л. М. 

ТЕОРІЇ ПРАВА ВіlАСНОСП 

ДиференціацLч- георій праве1 впаспості дасть зм01у, rю-перпт~, виро-
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бити інструментарій для використання у пода"'Імrюму та їх місця в сис

темі нрава нласпосrі Украіни, підстав виникнення, суб'єктів. По-друге, 

це дасп, змогу відмежовувати дане поняття від суміжних категорій, що в 

свою чергу погереди"Іь пов'язані з цим негативні на<л:ідки. 

Розг·тяд тсор ій походження власності сrід почати з теологічної тео

рії; яка панува 1а в період середньовіччя. Традиційно, одним з найяскра·· 

в:il.llиx прихиш.никін теологічної теорії походження права власності вва

жаєтц:я Фома Аквінський. У його працях немає окремого вчення про 

власність та 'й походження, але це питання прослідковується при обrрун

Іуванні та філософському поясненні інших категорій та понять. Фома 
Аквінський будь .. я~-.т діяльність людини, держави, пов' язуван з діяш.ніс
тю Бога, і сві,ІJченням uьому є його вислів, що Бог є першопричиною 

всс.ого, в тому чис:Іі шодського буття та rподських дій [1, с. 438]. 
Наступною теорією походження права власності є трудоВа теорія. 

арихнпьниками ~fкої були такі видапrі вчені як Д. Локк, Вопьтєр, А Сміт, 
І.А. !СІьїн, ЯІ'і ,J,a;rи їі зміСІ·овне обrрунтування, через шо вона пабупа 

поширення. С1•рцев>1На цієї теорії по.:ІЯгає в тому, що 'ІИШе праця пюди

ни сосновою Еасуп·я власності. Чим більше пюд11На працює, тим більше 

в.'ТаtJюсті нона отримує. В .розробці трудопої теорїі Джон Локк надавав 

'(оміпуюче JШJЧення привапІій власності, яка не зводилася до речей чи 

суми матершльних благ, а с цілісністю, яка поєднує в собі одночасно 

ІК!пти, вошо і м<,йно лю;:~;ини, яка «обладает впаС"ІЬю ... охранять свою 
собственность, т. е. жизнь, свободу и и~rущество,, [2, с. 63-65]. 

Прихильником трудової теорі'і вттасносrі був !.А. Іпьїн, який говорив, 

що «те;ю чс,ювеJ'а есть всщь, паходящимся среди других вещей и нуж

;цющаяся в них. Д!Jя того чтоб жить, чеіювек должен зан11маться зтими 

В(;шами, приСІюсабпивап. их к своим потребностям, LІосвяшап, им свое 

время, отдавать им свой труд (тепесно-муску.1ьнмй, нервно-душевньrй и 

гоJернате-'tьно-;:ІуховньІй), совсрпІенствовать их, вКJщдьrвап. в них себя и 

свои ценности ·• [3, с.123]. 
Важ,Jиве значення в фіrюсофському та правовому обrрунтуванні 

tщапІl)сті має (ІмоВірна (міиоВа) теорія власності. Здійснюючи вивчення 

категорlі ююсності Ге1·ель робИ"Іь розмежування воrщ.:~,іння та власності. 

Fіо.юдіння виступає :ювнШrn:ім актом .. який є необхідним для реалізації 
власн,)Сті. Завоnодіння є тим актом, копи белопюдарний етап речі при

ВО,'J,Нть до госrюдарювання нею, що означає «предвосхищаемое отноше

ние к друпІМ» [4. с. 109]. При заваподінні особа виявляючи волю встано
впює JR'язок 3 іншими суб'єктами, через що суб'єктивність відношення 
до речі переходить в об' єктивнісrь. 

К.І. Сюювс<.кий, апаІІізуючи вчення Гегеля та розглядаючи договір 
Я!\. форму ВЛіКНОСІ'і., у якому власніСІЬ ВИЯВJІЯСТЬСЯ ЯК безспірна Та ДО
СКОНа.па, прспнс:авпяє договору захошщння за зовнішнє володіння, які 

завте в певній мірі невизначені та недосконалі [5, с. 47]. 
Заслуговує уваги та розгляду ІІСІІХологічна теорія власносrі. В ії ос

нову покJІаден:а воля та свідомісrь людини, як чинники, які зумовлюють 
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встановпсння та існування зв'язку особи та певного матеріа;Імюго 

об'єкта. Ця теорія базується на ставленні осіб до речей як до вткних чи 

до чужих. 

Одним з 11рсдставників цієї теорії є вчеІІий·філософ дореt~о;rюційвоі 

Pocu В.Ф. Ерн. Основною передумовою, яка зумовлювана існування вnа· 
сності, він роялядав психіку людини. «Су1цествуюrций призвак собст· 

вениости «мое,, в противопо;южносп, всякому другому внопплі не 3ТИ·· 

ми виеrпними условиями, а психнческим моментом:, «присвоением», 

внутренним постановлением предела, границьІ и препятствий другого•> . 

- говорив Eprr [6, с. 197]. Це означає, що ·ювніпrні фактори як явИJЦі'. 
об'єктивної реапьності не ви:шачають нриі!аJІ<'ЖНості речей одш·ІМ та їх 

відчуженості іншим. Усвідомлення «СІЮН>» та ··чужого», окрім н.ьоtо, 

заставчяюп, новажати і не посятаrи па власнісп. інnюго_ 

Однією 3 Ніійбільш відомих та вивчених є лютеріаліетична теорія в:ш· 

сноСІі. Її прихильниками буm1 та JаrІишаюІ"f,;::я рид вчених як радянськоrо 
період,у, так і сучасної Україшt. Біля нитокін ршробки цісї тсоріУ бу.rш К 
Маркс, Ф. Енr·ельс, В. Тl<'ІІін, через що СФ\1е вона за часів існун<~ння Радянп.· 

кОJ·о Союзу вважала01 паніl!ною та отримуваr1а всебічний ршвнток 

Основу ман•ріал:істичної теорїі складає посrу;шт, що вщкність - ll<· 

історично-зумовлена суспі.'ІІ·На форма розІІІщіпу (привласн<>ння) мал'рі 
а;п,них бr1ar, що відобр,1жає суспі•п,но-виробничі :ш'язки між _сrюдЕ.ми н 

процесі виробництва, обміну. ро:шодіГІу та сноживюшя. 

Ане ві,цомо, що володіти та користуватися рі'-f'-по може і нсв;1асник. 

rому вірно залtачив Ч Н. Азімов, Іоворячи, що сrанпення особи J\O рєчі 

як до свосї можлине пиш<> в тому випадку, коли інші особи t·тавчя'І1,ся іJЛ 

цієї речі як до чужої, а фактичне панунання нац річчю особи може ві;1,бу· 

ватися пише нри усуненні від такого панування інших осіб, икі відпові;І,

но став.rяп.LЯ до ц~>ш·о і ви3нають та відчув;uоть с~б(' сторонніми відное 

но цісі речі [7, с.193], Са~Іе так яскраво проив.'Іяєт~>ся нолярність від.JюсиІІ 
власності, у яких в'lаснику речі, як цептру відносин, з однієї сторонн 

на,rежить право па здійснення з річчю буJtІ,-яких не заборонених зако 

ном ді~І. а 3 іншої- обов'язки Нt;Ішзнач~:ншо, ненерсоніфікuІІаноrо ко.І.t 

осіб щодо УJримання вt~ ІЮОІГаЮІЯ на цю ж piq Економічні ві,J_,пооши щrас
носrі для їх craбi..rn,пocri та пеІІоруШІ-юсгі :Jакріп•поються правом як P .. Ce'!<'J'diii.· 
ним нормативним раулятором Lj'СПіІьних відносин і таким ч-ином правон.1 

форма відносин Ішасносrі визначасл,ся їх скономічш1М змісrом [8, с. 477/. 
До матеріалkтичпої тсорlі в пеннщ мірі ІЮJІЮІШ соціально· 

аксіологічна теорія власності, яка буп<1 ро!рОбТІена М.М. Алексєсвим. Llя 

теорія опирається на д01"1.1)', що «собственность есть СОІНІаm,ньrм явленн·· 

см .. . в том: глубоком смькле, что понятие собствеш-юсrи л.'>гическн 

вк1юч.аег предположение опредетJенной ссщиал~>ной связи, без которой о 

собственности нельзя мЬІсJІить вообще» [6, с.360]. М.М. Алексєєв висуває 
приnущення про те, що об' єкt"ами власноСt·і можуть бути не всі Р~''Іі 

юагалі, а лише ті з них, які в природі с обмеженими:, і саме тому припу

щенням ідеї в~внаєгься д•?якс :іх позбав'н~ння, бідвість ііа них. 
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Солонько М. Ф. 

ЛІДМОВА ВІД ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ 

Lтатrею 1273 ЦК передбачена відмова спадкоємця ві,ц прийннття 

СJІ.цщини. С,,, \lil суть відмови від прийнятгя спадщини - це юридиqна 

,;люо·орошrя дія направпена на віцмову від. ненних прав, обов'яжів, 

юрн,іJ,И'ІіJ!1Х ;Іій або бе>;rіялиюсті які повІНПІ:І бу1-'с виконати спад:ко·· 

Є\Іl'Ш,, не ·<алежно від того це спа;J,коємець за 'Jаконом '!И за зановітом. 

Відмова ві,\ прийняття снащцини може виражатися у відмові від тієї 

часп·1ш1 спадщіі!ІІИ яка припадає н<І долю сшщкоємця відповідно до 

ск:тащ'ного СЕа.Г(КОд<Івцем при житті та rюсв~~чеНОІ'О при відповідно 11:0 
ви>юІ· чинног•J ::аконодавства заповіту - осrання воГІя померлого, або 

ві;rмоLІа під тіє':. ч.кп<и у сшщково~f}' ма ип і, яка припад<tє н<t доmо кожно

го Сflа;;,коо.НІЯ відновідно ;.~,о Ш.'ВНt)Ї чергшюсті l падкуІJаНІНІ та відповідно 
до кі%кості снадко,мціІJ в цій чє-рзі. Відмова нід прнйня·пя спадщини 

можпнва пишt· па к.~Jристь тих осіб які є спа;ІкоємцяІІ.Пf або можуп, бути 

СІkщкосмІrями неза;rежно від їх черговосrі. Не можпива відмова від при

;1нятт$r спадщини нз кориСІо осс•би, яка з певних rпдсгав позбавлена 

нрава спа;r.куванпя. 

Ртп,И!щмося ІІОК'lадШІШ'- перший варіаю віJ\М'.1FИ ві;1 прийняття 
lШЩЩИІП1 .... а са.мє- ві,іІ,мона від нрVІйнятлі спа.п.щюн1 3а запонітом. Фак

І'ИЧІЮ це відмtта нід виконання во:Jі (ролюрядження) покійного яка 

f>у,та Jафіксоf·,ана в 3іІПовіті при жнпі сшщкоцаюLЯ, в якій виража 1ося 
його бажаю1я стосовно його спадково1·о майна, прав, обов'язків та юри
:rщших л,ій: сrщп,космця (чи спадкоємців) відnові,цно ,:\О теке1у заповіту, 

Бі;..оювіцно до норм 'Іинноrо законодавства Укра'ію1 сам заповіт пе є 
обоІ~'>ІЗ~<.оІJим ;10 йо.rо виконаннн. Тобто сн.сщкоємець 3а ·щnовітом може 
ві;нювитиrя: 1.ид приіінятrя спадщини за заповітом в разі виявлення дІІЯ 
себt• ш:І·ати:внлх, як на його думІ<у, насл~цків які можуть настати після 
прийня'!тя ошдrцини, Якщо в заповіті вказане nевне кшю осіб то відмо
r<ипкя від прийнятrя спадщини за заповітом може як котра із указаних н 

запсвіті осіб ощюособово. так і всі разом в :мпежності. від обставин спра
ви, гюдіtr, необхідності та бажань кожної із осіб, або nросто відсутністю 
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необхідносгі для нього спадкового майна, яке зазначене в ЗаІ1ОВІТІ, як 

такого. Можливо це буде пов'язане з іншими підставами але сама суть 

відмови ·~алишаєn.ся попередньою. Під час відмови від прийнятrя спад

щини за заповітом особа яка відмовняється від прийняпя спадщини, чи 

nевне коло осіб, які вказані в заповіті, пишуть до органів нотаріату пись

мову заяву в строки, які передбачені чинним закuнодюІством України -
шість місяців з дня відкриття спадщини. 

Ст. 1275 ЦК регламеmується що пісня відмови від прийнятrя спа.І~
щини за заповітом кожний спадкоємець має право прийняти спадІдину 

за законом відповідно до черговості спа.'1кування та споріднення з спад

кодавцем. Подавши до органів нотаріату письмову заяву про відмову від 

прийняття спал,щини за зановітом спал:коємцю для прийІrя·пя спадщи

ни за законом достатm,о пише подати заяну до органів нотаріату про 

прийняття спадшини як спадкоємець Ja законом відповідно до чергов()с
ті СПаJ\кувюшя та ступеня споріднення з спадкоємцем. 

Сама відмова від прийняття снадщини може бути І\ВОХ видів. Пер

ший вид відмови ві,ц прийнятгя спадщини - це фактична відмова від 

прийнятrм спадщини. Ця відмова від при~1няття спадщини ~юж'rива 

тіпьки в тому випадку коли питання іцеrься про прийняnя снадщини ]а 

законом та не можпива при здійснt'нні сшщкування за заповітом. Тобто 

особа сrщгІ,коємець фактиqно відмовляється від прийняпя спадщини 

своєю бещіяльністю - він не подає заяву відповідного змісту та форми 110 

органів нm·аріату про прийня'ІТЯ спадщини як спадкоt'мець певної черги 

споріднення чим запишає не використаним своє спадкове право та не 

претендує на спадкове майно. Другим видом відмови від прийнято! 

спадщипи-це є заявна форма ві,ц прийняття спадщини, Ця відмова ві;r 

прий~ІЯТІЯ п:адщини мажпива як при спадкуванні за Jаконом rак і нри 

спадкуванні за заповітом. Тобто, відновідно до цісї форми відмови спа:\

космець робить певні юридичні дії, а саме подає цо органів нотаріату ІЮ 

місцю відкритrя спадщини заяву відrювід.ного змісrу та форми, як це 

передбачено відповідно до вимоr' чинного законодавства України в стро

ки передбачені ст. 1270 ЦК- шість місяців. Ця шкьмова відмова від при· 

йняття спадщини можпива як відмова взагал.і так і відмова на корнсп, 

певної особи. При юридичних відносинах, які виникають при спадку

ванні за заповітом, відповідно /1.0 вимог ст. 1274 ЦК, спадкоємеІІІ> має 
право відмовитися від своєї частки спадщини на користь іншого спадко

ємця за заповітом, якщо такий є та вказаний в заповіті. Або, має право 

відмовитися від прийнятrя спадщини у відповідпості до вимог cr. 1273 
ЦК без зазначення особи па чию користь здійснюється ця відмова, тоді 

частка спадкового майна, яка виявиться вLїьною після прийнятrя DЇJJ:МО

ви від спадщипи бу це спадкуватися на за1·а rьпих підставах відновідно до 

ступеня споріднення всіх інших спадкоємців. Також можJrива відиова віц 

прийнятгя спадщипи у заявній ф()рмі і при спадкуванні за законом. У 

цьому випадку заявник відмовняється від частки спадкового М<ніlіа, яке 

належало б йому по закону або на користь будь кого зі спадкоємців не 
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залежно від черrовос1і цих спад,коємців або в~цмовляється від прий:ня:.тгя 

спадщини без зазначення особи на чию користь він відмовпяється від 
прийняття СШІДІЦИНИ, тобто відмопляється від прий:нятгя спадщини 

взагалі. Вищенаведені форми відмов ре1ламенrую1'Ься ст. ст. 1273 та 1274 
ЦК. Відмова від прийняття спадщини може бути як від сnадщини, яка 

повиrmа спадкуватися за законом так і від спадщини яка повинна спад

куватися за заповітом. Відмова від прийняття спадш;ини чи то за заnові

том чи то за законом можлива лише при повній відмові від всієї спадщи

ни яка охоплена заповітом, чи яка. входить до складу спадш,ини, яка по

вюmа спадкуватися за законом. Неможлива взагалі на сьогоднішній день 

часткова відмова від прийнятrя спадщини. Ця неможливістr, часткової 

відмони від прий:нягrя спащцини не відповідає сьогоден шо. 

Зайцев О. Л. 

ПРАІЮ НА ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩLfНИ 

Право на прийняття спа,цщини явпяє собою сю1а.дний юридичний 
факт, якю1 скла"'J,ається з: стро~>.)' для приЙНЯТТЯ спадщю:Іи, L.-рана на 

підмову від прийняття спадщини та правових на<л~цки відмови від при

йняття спадщини. Розrшп-.Іемо перераховані. юридr1ЧНі факти оr<ремо. 

Строки для nршїняtпІІІЯ спадщтт. Для прийняття спадщини вста
новшоється сгрок у шість місяців, який починається з ча(у відкр~rгrя 

спадщини. Якщо вюrикнеJЛІЯ у особи права на спадкування залежить від 

неприйняття спадщи.m1 або відмови від ії при11:нятrя іншими сn.адкоєм

цнми (наприю<ад у випадку під,при.1начеmІЯ спадкоємця), строк для 

прийнятrя. нею спадrцини встановлюється у три місяці з моменту не

прийfІЯТТSІ іншими спадкоємпями СПаJ.ццини або в~-:~:мови від їі прийнят

ТJІ . Якщо строк, rцо залишився, менший як три місяr~і, він продовжується 

до трьох мkя.ц:ів. Щодо відказоодержува<rів ісв:ус інше правило. Якщо 
протягом шести місяцШ з часу відкриття спадщини в.і,п:казосдержувач не 

відмовився від заповідального відказу, вважається, що він його прийняв. 

Наслідки сmrи:ну стро~>.)' для прийняття спадщинн. Якщо спадко

ємець протягом шести місялів не nодав заяву про прий::вяття спаJ~щи:ни, 

він вва.жаєп,ся таким, що не прийняв ії. За письмовою згодою спадкоєм

ців, які прн:йня.пи спащцину, спадкоємець, який пропустив строк для 

прийІІЯття спадшили, може подати :>аяву про прийняття спадщини до 

нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини. За позовом сnадко

ємця, який. пропустив строк для прийняття сшщщини з поважної при

чини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подан

ня ним заяви про прийняття спадщини. Як правило uей строк не пере

вищує трьох місяців з момен·rу обрання рішення суду законної сюІИ. 

ПраВо ua ВідмоВу Від ирuііняття спадщтт. Оскільки прийняття 
спаf\Ку - це односторонній правочин спадкоємець за заповітом має право 

відмовитися від; прийняття спадщини на користь іншого спадкоємпя за 

заповітом або будь-кого із спадкоємців за законом незалежно від черпt. В 
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свою чергу спадкосмець мас право відмовитися від qасrки у спадщині 

спадкоємця, який відмовИБея від спадщини на його корнсп,. ЯКІЦо запо

відач nідпризначив спадкоємця, особа, на ім' я якої скщІ,П,ений заповіт, 

може відмовитися від спадщини лише на користь особи, яка є підприз

наченим спадкоємцем. Відмова від прийняття спадщини носить форма
льний характер (немотивований характер) та може бути визнана судом 

недійсною за зага.rrьнимп прав1шами недіИсносгі nр.авочинів. В деяких 

випадках, прямо передбаченими в законодавстві особи (неповночітні, 

недієздатні і т.і.) не можуп, ві,цмовитись від прийняття спадку. На прак

тиці ск11алася доеrатньо парадоксальна ситуація щодо Е:~'І;яови від при

йнятrя спадщини, оскільки нотаріуси приймають <<Заяви про ві.:<каз ві..-1 

відмоr3и на прийнятrя пщлпиню>, тобто скі.,-п.ки раз сшщІюсмиць може 

відмовлятися від пршіtнятr-я спадщини. а пuтім в~СJ;мuвчяти:я від відМ•)ІJИ 

законодавчо не врегульовано. 

Правові нас.<ідки від11юви від прий.няття спадщини. Якщо від при

Ипятt·я спадщини r:ідмови:вся один із спадкооп~ів за заnовітом, чаrт~<;а у 

спадщині, яку він мав право прийняти, переходить до інших сщщ~<;оєм

І~ів за заповітом і ролюділяється між ними порівну. Якuю ніц прийН}!ТІЯ 

спа,-хщини відмовився один і! спадкоємців за законом з тіЕї черги, яка мас 

право на спадкування, частка у спадщині, яку він мав гр<шо прийняти, 

переходить до інших спадкосмців за законом тієї ж чf·рги і розпuділясгь

ся між ю1ми порівну. Вказані nравил<~ не застосовуються, акщо снадко

ємецJ, відмовився ві,.-х прийняття спадшини на користь іншого спадко~:м·· 

п.я, а також ко:rи заповідач підпризначив іншого сп<щкоємця. Якщо на 

спадкоємця за запонітом, який відмовився B~l. nрийняпя спадщини, було 

поюІа11ено :>аповіда.;Jьний ві;~ка·J, обон'яюк за заповідаrхьним ві,т.r,ка:юм 

переходить до інщих спадкоємців за золовітом (як звичайІ:е речове пра

во), яt;і прийняли спадщину, і розподіляється між ними порівну. Відмова 

•ладкосмця :>а запонітом від прийнютя снадшини не позбавляє його 

права па спацкування за Jаконом. Перех~~ права на прийІlЯТІ'Я спадщи

ни. Якщо спадкосмець за 3аповітом або за 3аконом помер піспя нідкри1тя 

спадщини і не встиг її прийняти, право на нрийняття 1влежної йому 

частк~1 спадщ~rnи, крім права на прийнятrя обов' язковсї частки у снад
щині, переходить до його спа,r1,коємців (спа,r1,кова трансмісія). Право на 

прийпятrя сnадщини у цьому випадку здійппоється на заr.тьних nідста

вах протягом стро~-,)', що З<l!"lШІІИВСЯ на прийняття спа,r~щ>ши. ЯКІЦо строк, 

що за:nunився, менший як три місяці, він подовжуєгr.ся до "Ірьох місяців. 

---------·---------------
Мічурін Є. О. 

0БМЕЖЕ.ННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ УЧАСНИКІВ 

ГОСПОААРСЬКИХ ТОВАРИСТВ 

Обмеження майнових прав учасників господарських товариств яв

ляють собою запрова,джені у законі міри, що впливають н<І ускладнення 
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здійснеtm:я май:нового права учасника. Це може бути пов' язани:м з зага

льними чинниками, напрИЮІад, забезnечею-Іям ци:ві;п,ного аборту, або 

із спеціальними- забезпечення прав інших акціонерів. 

Закон України «Про акп;іов:ерні товаристuа» має низку обмежень 

майнових прав акціонерів. Так, ч . 3 ст. 7 цього закону встаповmоє rюря
ДОІ\ відчуженгrя акці й: акціонерного товариства. Встановлено, що акціо

нери приватного акціонерного товариства маJоть переважне право на 

придбаютя акцій, що продаюn,с~І іюuими акціонерами цього товарист

ва, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, про
порційно кілr..кості акцій, що належать кожному з них. Цим первісно 

обмежується право на продаж акцій акціонерцого товариства третій 
особі, що не є учасником такого товариства, оскільки продати ці акції 

будь --кому можна JІИШЕ' якщо іІшсі акціонери відмовляться від ЦDОГО, не 

скористуються наданvш їм переважним правом. Відповідно, обмежують
ся майнові nрава третіх осіб щодо придбання акцій, оскіпьки вони мо-. 

жуть їх придбати .тrише якщо це право не буде здійснено акціонерами. 
Це зумовпено тим, що акпіонери мають напагоджені взаємовідносини з 

товариством, тривалий: час узгоджують свої дії на корис11> товариства, 

обізнані у організації його діяльності, тому законодавець саме акпіонерам 

на,п,ає право пер еважної купівлі а:кп.ій при їх продажу одни .. \13 акціонерів. 

У разі порушеЮ-ІЯ зазначеного у цій ста1ті переважного права на 

придбаJ'mя аt:цій будь-який акціонер товарисrва та/або саме товариство, 

якщu статутом товариства передбачено переважне право на придбання 

акцій товариством, має право протягом трьох місяців з моменту, коли 

акціонер чт1 товариство дізналис:~ або повинні були дізнатися про таке 

порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та 

обов'язків покуrщи акцій. Отже, порушення встановленого обмеження 

щодо nродюІ<у акцій третім особам веде до можливості відновлення: прав 

акп;іонерів на придбання акцій шІІЯхом переведення прав покуm\Я. 

Заслугор;ує на увагу ст. 31 Зю•ону України <<Про акціонерні товарис

тва», яка встановлює обмеження на виrurату дивідендів . Зокрема, важrrи

вим є те, що а~:ціонерне товариство не має права здійснювати виnлату 

дивідеrщів за щюстиМl1 акціями у разі, якщо поточні дивіденди за приві

лейованими акціями не виплачено повністю. В цьоиу бачимо прояв так 

званої конкуре1щїі іtпересів різних осіб, яка ваявпяється И в інших циві

льних nравовідносинахsз. Завдяки обмеженням май:нових прав одю1х 

осіб на користь пріоритетним правам інших осіб така конкуреfщія усу
вається. Для уникнення конфлікту інтересів осіб - власників простих і 

преве.пейованих акцій закон встановлює черговісгь сплати дивідендів, 

обмежуючи права на дівідеади в;тасників простих акцій: через існування 

першочергових прав превелей.ованих власників. Пише якщо задоволені 

останні, сшшчуються дивіденди перши. . .-ч. Адже влап1ики привілей.ова-

---·-----------
53 Мічурін Є . О. Обмеження майнових прав фізичних осіб (теоретика -· 

правовий асш:кт}: монографія.- Х . : ІОрсвіт. - С. 417. 
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них акцій мають право на першочер1·ову сплаrу їм визначених дивіден

Т(ів, що визначено природою таких акцій, відображує їх сутнісrь. 

В цілому о1ід зазначити, що у акціонерних відносинах виявляюn.ся 

певні обмеження майнових прав фізичних осіб. Вони спрямовJ.ні па 
охорону майнових прав фізичних осіб - акціонерів, породжені специфі

кою акціонерних відносин. 

Селіванов М. В. 

ДОМЕННЕ ІМ'Я- 3АСІБ ІНДИВІДУА11І3АЦй В МЕl'ЕЖІІНТЕРНЕТ 

1. ІПироке використання і.нтерне·rу дпя здійснення комерційної ді.а
rьності зробИJю акrуаньною бороn.бу за дш1енні імена. Прийнятий в 

CUJA Акт про захисг прав споживачів, врегутовання Інтернет

корпорацією по присвоєюно адрес та імен (ICANN) в Уніфікована мето
;шці (політиці) розссrяду спорів по доменним іменам (Uпiform Dispttte 
Resolutioн РоІісу, скорочено - UDRP) питаfІь, нов'язаних з захистом прав 
rюподілJ>Uів торгових марок від доменних снекуСІЯнтів, кіберсквотерів 

частково вирішипи задачі підприсмці.в- вопо;\ільців торгових марок. 

Методика l:DHJ' в п.4 визнач<1.є, що скаржник повинен довести, що 
мають міспетакі три елементи, причому в їх сукупності: 

(і) доменне ім'я іденти•ше або подібне до пупеня 1мішування з товар

ним знаком або знаком оеkлуговування, на який у скаржника є права; і 

(і.і) у вас немає прав чи законноТ"о іІпереLу відносно llОМеиного імені; 1 

(ііі) ваше доменне ім'я було :Jареєстровано та використовуєn,ся не

добросовісно. 

Так, співачка Мадонна відібрана домен шadonna.com у Дена ПаріJі, 

який :корисrувався цією адресою як адресою свого порносайта. Компанія 

Coogle зареєструвапа домен google.by, який раніше наrrежав кіберскво
терам. Верховний: суд Біrюрусі постановив відмінити реєстрацік> цього 

домева ·3а влаан-tком, який не мав відношення до Google, в резупьтаті 
чого інтернет-гігант отримав можливість закріпити доменне ім'я 

google.by за собою. 
2. Доступність, просrота реєстрації доменного імені та створення ін

тернет сайту висупупи, раніше нечасті спори прав 1югюдіпьців торювих 

марок з добросовісними корисrувачами доменних імен на перпгий ппан. 

В процесі :щстосування UDRP з'явився термін .. :шорсrrній захвю доменно
го імені», який передбачав, що дФІ отримання потрібного домену особа 
реєструє торгову :иарку та звертається з вимогами про передачу домен

Іюго імені, подібного до зареєстрованої торгової марки. 

Виходячи з зазначеного можr:ІИво видіmпн, що конфпікт та суТІ> ви

значених спорів зводиться до розгляду можrrивості захисту інтересів при 

використанні в доменному імені ознак інд;ивідуалізації особи, товару, 

послуги. 

Справа в тому, що доменне ім'я, тобто симвопьне позначення, при

значене для ідентифікації інформаційних ресурсів і адресації запитів в 
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мср~жі Jнтерщ•т та зар~>єстроване в реєсrрі доменних імен в~:пювідно цо 
І<Н <1.' ! Иі<mрийнятоп! порлд:~<-у та зн~:rч<~їв ділового обороту, наділене, 3 
1-.'ХНЇЧІЮЇ ТОЧКИ ЗІ'ру, влас·пrnістю ун.іка;lJ,НОСТЇ . 

В цьому виnадку, моЖІJиво, провесги ІЮрівШ'ннл доменного імені з 
те ·l.Сф<ншим номером чи поштовою адресою. БезумовJ-Іо •<гарний» теле
фО ІJНИй номер може мати 1начт-rу цінність. Посrійна адреса виюІикає 
:н:.ихання пюживачів та може індиві,n,уані.зувати суб't:кта, товар чи нослу
:-у (І!скравчм приюrадом UіІ\ИВідуа;тізуюqої функції адреси €- торгоиий 
цнпр біля метро н Акалеміка Б<tрабашова» м . Харків , де саме місце вико
ну( ін..rщJJідуалі:Іуючу фуню~ію) . Можні\ помітити, що я:к постійна адреса 

чн те'Іефоншtй номер, так і доменне ім'я може виконувати функції ін

:.щві .с<у<UJі3ації. Але є суттєва рі:тиuя: якщо для •<адреси» вказана функція 
( 'ІИШ~ випадJ<;ово ю, можпиві<:ть \ї І<иконання виникає лиuщ Зd виключ

них І"!(ЇСТіІВИІІ, ТО ЩІЯ ДОМСЮНН'О ЇМСНі фуВКІ\ЇЯ іІЩ\Шід.уалізаці:і ВИХОДИ1'!> 
на перший rшав . 

Домен інr.І.ивідуалізу<" сайт, саме по доменному і.."Іені спожива•! вніз

вас тсй чи ішш1й сайт, особу, товар чи шхлуту. IJ:e цозво;rяс говорити 
ПР(' сам•ч,тійне >на<І<.'ШJЯ та нравову регламентацію доменних імен . 

. ">. БР3умовно, що в доменному імені можуть використовуватися. ішuі 
Іі!<"Оои іН.'ІИВ~' \)'іІ.JІі .Іації - комерцІйне позначення, товарний знак . Д.mt 

ннх оі)'п:тів, саме з метою не допустити спори між ноподіаьJ..ІЯМИ схожих 

ТLІРІ <• ііил \мрок ntт::Jновпено nравшю обов' .ІІЗІ<ОІН:і.і ре<сrрації. 

Схожісп. вкюаних об'єктів nршшпясІl.СЯ в тому, що .l.Оменні lliieнtІ 

.:таютh Jасоfіами ідентифіканії ресурсів мережі Інтч>неr виключно в 

СКІУ j'<'ССТрдПЇі І! реєстрі ДОМСІ{НИХ імен Uі,n.ЛОІІіДІІО ДО Зі\І"іІ .!ТhНОІІJlИЙІІЯ

·;щ·о норндку 1а 3вичаїв ді'ЮІЮrо оборту. В сwту заншьнонрr1Иня.того 

щорІІ ;!"У можлиrю встановити да1у ~\н~ссІІІІЯ до відnовідного рєсп·ру, 

Т(Ібто 110 суті визначипf нріоrитет в реєстрю~ії ;1;оменноrо імені . Спори 

стосовІю доменних імен вартu ро;.r.'1Ядати з обов'яжовою оцінкою нріо

ритсту в реестрації доменн01·о імені. 

Прик·,ад вирішення задачі може бути насrунниИ. Дві особи мають 

rвід,ощ·ва на товарпий зиак ХХХ, :~ареєстровані в різних класах . Такий 

сТJН рt'ЧРй с абсолютно ворманьним в ррактиці реєпра1ф тортвих 

м,зрщ .. LUoб ви:юати ·щ вогюді'ІhІ.І.ем доменного імені норут Е>ння прав на 

товарний знак необхідно, шоб володілець доменного імені використову

Щ\В йоrо по в4'1НОШенню до товарів та ПО( 'І)'Г, для яких тонирниИ знак 

><!рсєсгровано, або щоб Й(Ч"О щ1користання доменного імені, втоА-ту числі 

подібного 1 тонарним :таком, здійснJОІJіІЧО(Я no відношенню !LO одпорі

Jщих товарів та послуг, що привадило б до реального чи потенційного 

зм іІну~;;ншя. В нашому прикладі, І ЮЗіііІЧення ХХХ (товарний зlіак) МОЖЕ' 

І! ІІКОJ1ИС1ОІІ)'І~атися в доменному імені кожною з цих осіб. 

НІ'за.;JежІю від. пріоритету на товарнии знак, доменне iм'st nовиm1е 

на'1ежати тій особі, ЯJ(а nершuю зареєстру~:<ала саме домен, а не Jнак. 
Другим випадком застосування вка"JіІноrо по.'1ож.ення буде реєсгра-

1.\і;~ доменного імені, особою, яка І-ІС має свідоцтва на товарний знак 
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Пріоритет реєстрації двох, безумовно різних об'єктів,. доменного імені та 
товарного знаку дозволить вирішити питання про добр<)совісність дій 
кожної .3 осіб. Якщо домен було зареєстровано раніше, юж знак, то на

звати правомірни.\4и вимоги про nерt>дачу доменного Jмєні володіттьцю 

знака буде достапп,о склад.но. 

Соболєв О. В. 

СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ: ДЕЯКІ СПІРНІ ПИТ 1\ННЯ 

Діючий на цей час СК кардинально змінив підхід ;;о вреrугrювання 

правових відносин в галузі ':імейного права порівнюючи з вреrулюван

ням цих відносин в епоху так званого ро:шинутого соціа•rіз\f)'. 

Це, в першу черrу, сто('упься прав на майно жінки 1а чоловіка, які 

проживають однією сім'єю, апе не перебувають у шшобі між собою. 

Проводячи екскурс в історію становлення та рознитку так званих 

«фактичних ІllJІЮбних ві,цносин» , спід зауважити па напуппі ф<tкти. 
Кодекс законів про пuлоб, сім'ю та опіку РСФРР 1926 року JJa;Laв 

юри;.~,ичного значення фактичним ппюбним відносинам наслідки яких 

прирівнюват:~ися до наслі."J,кі.в зареєстрованого uшюбу серед яких - пр,шо 

на майно, нажите спільно. В подапьюому і судова практика прирівняrІа 

фактичне подружжя, серед іншого, і в правах на спадкування. 

АГІе вже в умовах диспропорції жіночого до чолоьіч.Jго населення., 

притаманній піснявоєнному періоду, бутю прийняте ріпн'НІІЯ про юри

дичне визнання пише шrпобу, зареєстрованому в органі 3ЛГСу. 

Це рішеtпш, в подальшому, знай1ш1о свое закріrtлешн в нормах КР-· 

дексу про шлюб та сім'ю Учмїни 1969 року (дані- КпІПС України) який 
не визнавав ніяких пранових відносин між чоловікоJ\-І та жінкою, що 

проживають разом та веn,уть спільне господарсmо. Статтею 13 KolliC 
України бу.тю передбачєно, що лишf' rшпоб, укладени!і у нсрж<1вних 

органах реєстрації актів громадянського о ану ПО]JОДЖ) ва в особисгі і 

майнові права та інтереси подружжя. 

Однак, як зазначає професор Ромовська З.В., те, що нроживання жі

нки та чоловіка разом, без реєстрації шлюбу, було сім'єю не виктrнкюю 

сумніву. 

СК України докорінно змінив підхід до врегулюваннп спіньного ме

шкання та ведення спі11мюго господарства жінкою ra чо.1овіком, які не 
перебуваюп. у шлюбних відносинах. Статтею 74 СК Украіни передбаче
но, що, якщо жінка та чогювік проЖИЕають однією сім'єю, апе не псребу·· 

вають у ІШпобі між собою, майно, набуте ними за час спічьного прожи

вання, наГІежить їм на праві спільної сумісн<'і власності, якщо інше не 

3СТаtювлено письмовим договором між ними. 

На майно, що с об' сктом права спільної (умісної внасності жінки та 

чоловіка, які не перебувають у инюбі між собою, поширюються поло

ження СК України SIKi регупюють правовідносини щодо права спі.пьної 

сумісної власності подружжя. Виходячи з попереднього правового досві-
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такі tJо);ювіІ< і жінка nовинні бути прирівняні до подружжя. 

Ане, як свідчать норми чинного законодавсгва, це далеко не так. 

На час дії КпШС Цивільний Кодекс УРСР (далі - ЦК УРСР) в ч. 1 
ст. 529 визначав нершу чергу спадкоємців за законом, до яких відносив 
дітей (у тому числі усиповлених), дружину і батьків (усиновитенів) по

"ерпого. До числа спадкоємців першої черги належала також дитина 

пш1ерлого, 5~:Ка народилася піс.'lя його смерті. Забігаючи впере.д, необ

хідно зюначити, що фактично аналогічний порядок спадкування за 
;аконом стосовно спадкоємців перІUої чергw зберігся і в ЦJ1Вігп.ному 

Кодексі України 2003 року (далі- ЦК України) . Статrя 1261 ЦК України 
передбачає, що у першу чергу право на спадкування за законом мають 
: tіти спацкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та наро
;\женпі пісІя його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки. 

с.,щ зауважити на таку обставину, що серед подружжя. у згаданій 
І>ище статrі 529 КпШС, вказана саме дружина номерного. ВL<ажається, що 
~>іно а вою для цього було те, що, як :~а:шачав у свій час проф. Бошко В.!., 
ні нор'>ІИ, перш за все бу ни спрямовані на захист жінок, які бу пи в сімей

них в~ююсинах з представниками ексштуататорських кчасів -непманами 

та .курку;ІЯми. Також це можна виправдати необхідністю законодавця 

стати на :;ах ист ж.ін.J<и, менш економічно аійкою чим чоловік. 

!.Цо стосується сnадкових відносин (в даному випадку мається на 

ува з і снацJ<ування за заJ<оном) між жінкою та чочовіком, які проживають 

<одtІіоо сім'єю апе не перебунають у пшюбі між собою, то нормами ЦК 
УРСР їх врегупюІІаНІІЯ передбачено не було. 

ЦК 2003 року значно розширив коно спадкоємців за законом, вLтано
nиІJши І; 'ІІ ·Тh черг таких спа,п,коємціІJ. І новепою цивLТhtюго законодаВСl13а 

с мож.: ІиІІісп, сп.щкувати особам, які проживаJІи однією сім'єю не менш 

><К н'я · ГІ · років до часу відкриття спадщини. Так, статrею 1264 J.lK перед
бачено, що особи, які проживани зі спадкодавцем однією сім'єю не мен:m 
як п'>Іп, років до часу відкрt-nтя спадщини, є снадкоємцями четвертої 

чер1 ·и. Вінповl'\НО до ч. 2 ст. 3 СК сім'ю скпадають особи, які спільно 
проживають, пов'язані сніrп,ннм побутом, мають в·ХІємні права та 
обов'я->ки. Як вважають науковці з інституту юридичних досліджень, ці 
пра nа та обов' язки не повинні цілком бути обов' яжами щодо юаємного 
утримання. Вони можуть бути цивіпьно-правовими, наnриюJ.а;:J" 

пов'язані із придбанням, в тому числі створенням спіrхьною працею 
об'єктів сні.rrьвої сумісної власності. 

!Ло стосується сьогодення, то на мій погляд, с.r1ід погодитися з про

фесором Ромовською З.В., яка вважає, що нинішня сюуація в УкраІні 
н,Іr ·ад.ус новоенну - економічна криза, низький рівень житrя, безробіття 

основної ч<ктин~1 населення. Найбільшої актуальності це набу по насам
rн:р~:'l.L в останній час, при так званій світовій економічній кризі. Нестат
ки, економічна заГІсжністr, по:>бавwrи багатьох жінок та чоловіків можшt

ІJОС 1 і вибору форми органі1ації свого сімейного житrя, і щоб вижити, 
ІJОнн згоджуються на будь-які умови. Тому аргумеtrrи, використані свого 
чаrу професором Бошком В.!. rюяснюючі необхідність правового зрів-
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няння майнової сфери відносин у :;ареєстровапому і Н~3арсссrроваrшо

му шлюбі, актуальні і на теперішній час. 
Різноманітні жи-м·єві ситуації да.юп, нам прикпади, що при при-· 

дfіанні того чи іншого майна, насамперед такого, п~о має досю·J, JJРлику 

вартість (жипювий будинок, автомобіль І'ощо), жінка т .. \. чочові.к, які 

проживають однією сі.ч'сю, але не rrерсбуваюп, у ШІUобі між соGою, як 

прав\-trЮ, ваасником такс.rо майна встановлюють коІ·•хь оr:ного, не всга

новлюючи сумісну дольову шшспісп, на майно. З цього приводу, в пода

пьuюму, як наприк;щд в спадкуванні такого майна (в тому нипал.ку ко.тнr 
ними не скпааени11 ·~аТІtн:іт) щuшкас ціГІа низка питанh, і ;~~~ >авж;t.І1нози
тивного характt'ру. Не nолягає в тому. що чоловік та Іt.ін '•.з, які під Чдс 

свого сумісного проживання: однією сім'єю, апе не перебуn<ІЮЧИ в тчюбі 
за рахунок своєї сумісної праці набу11а:ють спільної суміпюї в•І,1СНОСТ1 па 

певнІ' цінне майно, при раnтсщій ~.:мерті однОІ'о з ни~ факл1чно .залиша .. 
ються. ні з чим . Підставою І.ІJ ІЯ. такого висновr'у є ч. 2 стюті 1258 ЦК .. дє 
вказіІно, що кожна васrулна •1ерга спа;>,кuємціn за заишом <щсржу<·~ пра

во на спадкування у р<~зі відсу11ю<'ті спадкоє~щів попег<:>І. (Нf,о:і 'lерпт, 

усун(~НJІЯ їх від праtІа на спадКУJІіШШІ, неприйшптя нимн -:ла;щщни або 

ві;J,моuи від ії ІІрийняТІ-я. Тобто агrимати щось у спадо:1К катс1·орії осіб 
зазначених в статІі 1264 ЦК носнтJ, до:ил, прюіарннй ~:аракrер. і поrу

шує правовий пр111щип справедчнвості. 
Також спірною є по.зиція строку суміпюго проживіНІШІ -п'ятІ• років. 

З цn.ого вишJивас, що, яюдо основна маса цішш1·о м<нін.~ С'Іча нридбана 
па nротязі ;ю 5-річного суміснпго проживання, і хтоо, із птівм•~шк;нщін 
помирає не rюділив зазд<t:Іегідt, майно або не ~а;ІиНІИf. J;1ІIO!<ily на ко .. 
ристt, особи ·.1 якою ніл проживав р<пом, то шансів отрим.~п1 певну часгку 

спі..1.ьно нажитого майна в спадок за :~.;~коном у чо:l·~віка a!Jo жі:rr~:и які 
nроживали 'Іі сп.щкодавнс-м шщісю сім'сю fісз .уктv.І.ення нпюбу не Ja · 
J Ш1Ш1ЄТЬСЯ НіЯКОГО. 

Виходячи з нищевикпащ:>ного вважаю за доці:н,не псрн.'1янути Г'lany 

8611К сnадкування за закtmю1. а саме оапю 1261 . JІ.с в н• .нюму ЧІпанні 
Ішкл;кти їі t< настуnніІ1 редаю\Їі: 

,, у першу чергу право на спа.ш<у І•.ання за 3аJюном R рівних ч;с;стках 
мзютt, ;1,іти сІщдкоданп,я, у те-му чисп і зачюі >а жи1тя. снаJІ,кодаtщн Ті\ 
на.роп.жснні після його смt·рті, той ·1 nодружжя, ano чо'І<>Вік чи жінка які 
вроживають однією сім' сю, а'1е не щ~ребувають у шлюбі ніж собою, який 

йо1·о nережив, та батh:КИ". 
Статтю 1264 UK України викгrючнти. 

---------- -----· ·· -- ·- -~------------ ·-м-о;;с~зі.t-в:-----~- - ---------·------------ ·--- ------

РFчЕво-пРАвоm ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ ОРЕНДАРЯ 

Вступаючи у володіняя майJJом, ям' було отрнмане на піда;щі дпп:
вору орендІ·[ від орендодавця, орс1щар набуває права fl;l захисr св(н-, ., 

суб'єктивного права на ореНJ.І>JВанс майво. 
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Згідно, ст. :!8 Закону України «Про оре•щу державного та комуналь
нопJ ма.іна", ирс·нд•tреві забезnечується захист його права на майно, 

онержёtне ним за договором оренди, нарівні із захистом, встановпеним 

J~lКОІ-юдавством щодо захисrу права власності. Орендар може зажадати 

tювернеюІЯ орен;:~:ованого май:f-zа з будь-якого не:1аконноrо вододіння, усу

нешІя персшко.'~ у кориоунанні ним,. відІп:кодунаІmя шкоди, JЗІІодіяної 

майну громадянами і юридичними особами, вюnочаючи орендодавця. 

У ч. 2 ст . 2В З-акону України «Про оренду державного та комуналь

ного майна» 1\.ЮВа Иде, в основному, про захист nрава на майно, одержа

не ним (орендарІ ~М} за договором оренди, тобто про речово .. правовий 
Іахtкт володіння і користуванЮІ від посягання третіх осіб. у зв'язку з 

цим, ·1 теорстичtиї точки зору представ.'1Яється неточним вюrючення в 

q , 2 ст. 28 Закону )'І;раїни <<Про оренду державнт ·о та комунального 

м<ніна» правила npo можливісп. nідшкодування заподіяної шкоди як 
о) І .нmюрядкового способу вrvтиву разом з віндікацією і вегаторним позо
ве:~-t . Вимога нprJ відшкодуваш·ІЯ шкоди, виникає вона в рамках орендно

П' :юбов'я·шпня або позадоговірного грошового зобов'язанЮІ, як вірно 

ш<.<На'ІИ А..Т. Смирнов і А..А. Собчак, ні за змісrом, ні за механізмом впли

ву не тотожно р(' •юво-правовим 3аходам захиоу . ПоєднанЮІ їх в одній 

нормі можна пСtяснити о'lише особливостями 3<1Коподавчої техніки. 

1-!а впасниІ<у . тежить обов'язок ненорушувати права володіНЮІ і ко

рнпуваштя ореІІ.:.\ар}і. Викорио·ання цього обов'язку забезпечується 

нравом осташн.оІ о на захист права на ореuдоване майно не тільки від 

тр(•тіх осіб, а: 1е t від власника. 

Способи зи <И•::rу прав орендаря від власника у всіх випадках носять 

·юбов'юагrьно-о :шювий характер, оскільки в тому випадку , якщо власник 

ІІ< ;рушує права орендаря на орендоване майно, він тим самим ІJС виконує 

свій обов'язок за J(Ol'IJBopoм оренди - не чинити перешкод у здійсненні 

nрава ІЮ'Юдіння і :<орисrування оре~щарем орендованим майном . 

Снособи ·1ахисту прав орендаря на ореrщонане майно J<1.Kpirmeui в 
•1 . 2 сг. 28 Зако:tу України «Про оренду ;..~.ержавного та комуна.rtьного 

м.tйІ:Іа » . Одним із способів захисту прав орt~ндаря є витребуванЮІ орен

даре.І-І майна, що орендується 3 будь-якого незаконного БолодінІ-ІЯ тре
тьої особи, у ТОІ-!)' числі і від власника. Не можна змішувати витребуван

ня речі орепТ(арем з чужо1·о незаконного rюгюдінІ-ІЯ від третіх осіб і від 

власника. У тmty випадку, коли майно витрt~бусться орендарем від тре

тіх осіб, мова йле про віндікаційний nозов, тобто позов речоuого харак

теру У винадку, :{КЩО майно витребується оренларем від власника, на

явність між сторонамн зобов'язаrrьного правовідношеНJ-І}І унеможливлює 

прсд'юш<'ння він.аикаційного позову про захист цих правовідносин. 

ВитрІ.'бувати :1 чужого незаконного володіння можна тільки речі, ви
значені ін,п.иві,J.уаJJьними ознаками. Тому, не можутz. бути предметом 
віндікації речі, :зи:~начені ро;:t.овими ознаками, як то: сировина, матеріа.ГІи 
та інші оборотні ко1иги. Від боржника можна вимм·ати, перш за все, 
сплати їх вартості і віцшкод)'ВаНЮІ заподіяної Ш1<Оди. 



У тому вннадку, якщо у май.Ію, що знаходиться в •rужому не'k<КОlІ 
ному tюлодінні, nуп11 внесені lМіни, питання про йоr·<) вилучения ви;:>і

шуєть.:::я залежно від характеру змін. Якщо майно :~берегло своє •·оспо

ТІ;арськ:с нризначсmІя, воно пі,u.гrягає поверненню орендареві. Якщо ж 

первІПJне господаро,ке nризf!ачення маИ:на :111-fЇІІИ!lОся, орендар ма( пра

во вим.агати відшкодування :~битку. 

Не>законні набувачі відпонідають нерсд орен.-'1.арем у нс•щнакобій мі
рі, зал(>жно І!~д того, визнаються вони добросовісни.ми або не.нобросові<. · 
ними. Якщо майно придбано uідплатно у особи, j\Ki:\ не ма.1ш ІІ)Jана йо• ;) 
відчужувати, про що набувач не знав і не мі1· с;нати. opefiДatJ має право 

витреб.увати це майно від набувача лише у разі, копи майно зсtrубпене 
opetrдillpPм або викрадено у нього, або вибу :ю :1 його Іючоді.ння не є СіоН\ 

во:1і інmим ШfІяхом. TOI .. fY, вказі.нка в Законі на бу1~ь-яке не>сtковне tЮJЮ

ціння с:піц вважати термі.ІюлогіqJю невірним, оскільки ново дас оідстав~· 
nрипус:кати, що майно може бути витребуване у всіх випадках і у добро· 

СОІІіснОІІ'О н:абува<Іа, що придбав його від ІІлаrно. Якщо майно бу •ю ІЧЧ1-
;:J,банt:> l5е:шідп •Іатно у осоfіи, яка НІ:' мапа нраиа 1:н.но uінчужуналг., ТІ) ор,• .. 
вдар м-ає орано витребумти це майно у всіх виладках. Внмоrи ореfщари 

про rнtл:уч~нн:я майна у недобро~.:овісного, незакошю1·о набувача ПV.І/ІЯ

гаюп, J;ацонолt'ННЮ v ucix випадках. 
Ви·требуючи ма;:шо J чужого незаконного вшю:(іння, орен;ІLІJ.\ також 

ма€ нр<аво вима1·ю·и від нсцобросовісн:оІ·о набувача повернl'ШШ .16о віц

шкодуІ'3ання всіх доходів, які той отримав або міt' отримати за ве.:J, неріод 

!JОJlщ\іІ :шя.: ві;т добросоні<ЛОІ'О набувача - вох цоходіІJ, які він отрнміlн 

або мі•· отримати ·1 Т<Н"О моменту, коли він ді ·ншвся :'\бо мі1 :~і·.шапкя ·щ)о 

не:;акоt·дІість свого во•юдіння, або :J момеtпу, коли йому Г>упо вручено 
rювістк:у до cy;J.y у справі >а ПОJОІ.юм власни~<а 11ро витребунсШШІ майна. 

До р~чово-вравових способін захиС'і')' належить і такнй 3acifi захисr•; 
врав орендари, як вимога про усунення перешкод в кориоуІJдІШі opl'!t .. 
дованІлм майном. У тому виnадкУ, ЯКІЩ) подібний ІНВОВ нрс;(яе.1:Н'Ться

;ю тре-r·і.х осіб, ніп Іюt:ить назву нег<Іторноr•.) і є речово-прановим СПіkО .. 
бом 3ЗJосисту прав орРндаря на opeн;:IOBJHf' майно. ~кщо *: позоu 11ро 
усунеНlня перешкоц у здійсненні права корне1уван11я орсП,J.ІОІ;<Н·ІИм май.

ном ор~ндар прсrL'явпяє до орсндодавня, Щ'Й пшов матиме ІН.: рсчоІН1(І_ а 

·юбов'яЗJапьно-правсший характер. Р.ітtІШ<о;~ування 1битку opr:н;J:a реві пр•t 

цьОJ\.Іу ПІроводиться в повному обсЯ3і. 
З м•сrою ро:ш~пку орендних правові,J.Іюпш, л і;щсссння економіки та 

нриско]рення перетворень в госnодарсLкій і соціальній сферах необхіu1ю 

.1абе:юе•чити нюІежниИ захист nрав орендаря ШІ оре1щоване майно. 
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Карчевський К. А. 

НОВЕЛИ 3ЛКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІТОВАРИ СТВА» 

ЩОДО ПРАВОЧИНІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

Однісю з новел нового Закону України «Про акціонерні товариства•• 

(нс~лалі ·-закон про АТ) є встанштення особливих вимог щодо декількох 
нр.юючипів, які вказане товариство може ую1адати в процесі своєї діяль

но;:ті. Так, ро:щіл ХНІ зазначеного закону присвячений праоовому режи

му :тачних нравочинів акціонерного товарисгва (нада11і - АТ) та право

чі1н.і~> такого товариства, щодо вчинення яких с заінтересованість. Звер
не:-юся більш докладно до значних правочинів АТ. 

Надання особпивого праRового режиму значним правочинам є акту

аш,ним пи.танпям діяньності АТ, оскільки начежний нравовий механізм 

в даному випадку буде забезпечувати майнові права акціонерів томрис

тка , спюр~пь нє>обхідні умови ДJІSІ запобіганню зловживань та з.:ючинів з 

боJ<у викопавчого органу товариства, які направлені на незаконне заво

лодіння майна тонариства ш.ТJЯхом укТІадання відповідних угод. За чин

ним ·>акоподавснюм питання про значні правочини підійма.'lося через 

па;:~ання 3аліпьним зборам повноважень по ухваленню певних нравочи
ні, що бу ~'ІИ укпадені виконавчим товариством. Такий підхід породжував 
пеNІі труднощі, оскільки фактично не обмежував виконавчий орган 

товариства у здійсненні відповідних дій, а переносив момент погоджен

ня на той час, коли уrода бупа укладРна В нОJюму законі підходи значно 

змінюІися. Розглянемо їх доЮІадніше. 

Правовий режим значних право•Іинін АТ ·~кріплюється у ст. 70 вка
:Іаного закону . Ра зом з цим, ня стаrrя не надає поняття значного прав<r 

чину, а нрисвячусrься регулюванню відносин, пов' язаних з порядком 

укладання таких праnочинів. Саме ж понятrя значного правочину нада

єтм·я у ст. 2 закону про АТ, яка закріплює поняття, що використовуються 
у законі. Зокрема вказується, що ·тачний правочия - це правочин (крім 

nраоочину з розміщення товариспюм вnасних акцій), учинений АТ, 

яюно ринкова вартість майна (робіт, rюспуг), що є його предметом, ста
ІЮІ;ІІТЬ 10 і більше ·відсотків вартості акпшів товариства, за даними 

останньої річної фінансової звітності. 

У зв' язку з зазначеним бачиться доціТІЬним змінити назву ст. 70 на 
<<Ос<16пиrюсті укrrадання значних правочинів», як на таку, що біш.ш точ

ІЮ відображує ї.і зміст. 

Стап·я 70 закону про АТ видЇJUіє чопtри види значних угод АТ ви
ходячи з їі розміру. Останній визначається у відсотках по відношенню до 
~іІртості активів товариства за даними останньої фінансової звітпості 

тов,Іриства. Перший вид значних прав()чинів стосується таких правочи

нів, розмір яких становить від 10 до 25%, друrий- якщо ртмір правочи

ну ;.1еревищує 25%; трС'.ІіИ- якщо правочин становить від 25 до 50%; чет
нєрг.ні -якщо розмір правочину перевищує 50 або біГІЬше в.ідсотків. При 

85 



цьому відповідно з 'І. 5о . 70 закону про АТ прямо забороняс1ьо• ділити 
предмет правочину з метою ухилення від передfіаченого закmю\І Іюряд

ку прийнятгя рішень про вчинення значного правочину. 

Також зазначається, що сrа1утом АТ можуть бути •пвначені додат-· 
кові критерії дпя віднесення правочинів до категорії знзчпих правочи

нів. На Жа.'ІЬ, відповідних критеріїв в законі не за:шачасться-. На наш 

/!ОГЛЯД, В ДaHOl\fY ВИПадку МОЖ'ІИВО було б ЗЮПаЧИТИ НСНИКТ!ЮЧf!ИЙ пе

релік таких критеріїв. До їх числа ~южна бупо б н~сщести випадки. :ко'ш 
предметом правочину є основні фш1ди, майно від01(ре11леного струJ\тv

рного підрозділу, або залучення позичкових коппів (юалші, чи на nев

них умовах) тощо. 

3місr ст. 70 закону про АТ до:нюляє зробити висновск про те, що в 
ньому міститься як положення про органи АТ, упонночажені приймати 

рішення про вчинення значного правочипу, так і про те, якою білмпіпrл 
гоносів приймається відповідне ріте1шя. Окрім цього передбачаютмя 

деякі процедурні моменти організації прийняТJ'Я рішення. 

Таки чином можна вк;снати, що до органів, упо~:ноІвжених прийма

ти рішення про уюJадання 'Іначних пр<~Еючинів відпося·::,(а (а) наІ"'І~цова 

рада товарисгва та (б) З<.Наm,ні збори акнjонерів. Так, І'-Ї)JЛnві;що .'\О ч. 1 
cr. 70 зазначРного закону рішення про вчинення першого виду значноп) 
правочину, пр-..rИмаєТhся нагrІ>L'l.Овою р<щою. У разі неприйняття наr>ш

цовою радою рішення про вчинення :шачного правочину питаннл про 

вчинення такого правочину може виноситися на розrля.;"І. 'Jалшьвнх збо

рів. Частина 2 ст. 70 присвячена визначенню кілько:::тj го. юсів, які псоrі
хіrц-ю отримати ll)JЯ прийняття рішення заІ'апьних зборів про ук.шщення 

відrювідноrо виду значного правочину, тоrіто можна зроІjити 13ИСІЮtюІ<., 

що "І останніх видів зап.шьні ~бори є єдиним компетl'нтним органом, 

уповноваженим ухвапю:3,1ТИ нідnовідне рішення. Таким чином заІ·а'rьні 

збори акціонеріІJ можуп, nрий:-.tати рішення щnдо будь-~Ікого ІІравочи

ну, який. мас ознаки значнпго !!ЇДП<'відно і~" закону та стат:пу товJри<'тва. 

Разо"\1 з цим треба ·1а:шачити, ІЦО сє·ро~ питаш,, які ні,тпrеп·ні !\0 виюІюч
ної компетенції загаJlьних зборів акціонерів (ст. 33 заІШІ-'У нро АТ) пи
тюшя про прийнягrя рішень щодо укладання значних )ТОЛ окремо 11е 

вил:і ~яється. Також, ветановнення умови д'lЯ прийнятrя заг,,чьпими збо

рами рішення щодо уюІада.Ішя нершого виду значних праrючинін (<,не· 

прий:нятrя наго'ІЯдовою радою рішення про вчинення значJюІ·о прано

чину») є обмеженням комПt'П'нu.ії заrа'Іьних зборів та прямим П()ру

шення.м заrа.'Jьних принципів управління в АТ, 3а якими вищим ор1<1ноч 

товариства є загальні ·3\'іори акціонерів. 

Згідно ч. 2 ст. '70 закону про АТ щодо пругого виду значного право
чину вказується, rцо рішення про його вчинення: прийма?ТЬОІ :>ага'ІЬни

ми зборами за поданням нюлядшюї ради. Абзац 2 ч. 2 ст. 70 вказмюго 
закону передбачає, що рішення про вчинення значного нравочину тре

n,ого в~щу, приймається просrою біт,шістю гоносів акціонерів, які ·йре

ссrрувалися для участі у загпльних :;борах та є власника.м.и голосуючих з 

86 



цьо1·о питnпня акцій. Рішення ж про вчинення четвергого виду значного 

правочину nриймаєrься: трьома чвертями голосів акціонерів від заrаїlЬ
ної ЇХ КЇЛЬКОСТ! . 

Як можна б:~qити, в даному випадку не зазначається яка t~ількість го

СJосів новинпа бJ'ТИ отримана при готюсуианні :Іа значними правоч!fна
ми перших двох видів. Виходячи з загальних принципів порядку приПн

ятоІ рішет, чr <t •lьними зборами акціонерів та враховуючи зміст абз .l 

ч. 2 tт . 70 закону про АТ, вважа<:r.ю за необхідне застщ:овувати до вказа
них випадків nравипо ІІJ.Одо лрийнятгя рішення простою біп:ьшістю 

голосів акціrж•?рів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 

в., менаками готrосуючих з цього m1Тання акцій. 

Говорячи про процедуру прий.няпя рішення можна вкюати на не

оfіх~'\ІІість rю,L .асня уповноваженим орr·аном ві;:J.nовідноrо nодання. Як 
nже вка:sуnа. ю(·я :1иrце зr~J,но ч. 2 ct·. 70 закону про АТ щодо друr·ого виду 
значного нраrюч·ану вказується, шо рішення про його вчинення nрийма

нься загат>н~'. :І-111 зrіорами за подаmrям наглядової ради. Разом з цим 

шоло іннrих в · ;ші» значних угод пи:тання пронецури підготовки нрийн

~lтя рішення нt:· підіймаю·п,ся взагалі. Вважасмо, що підгото~:<ка укладан

ШІ нравочину нершого виду nовинна вкrпо•шти розробку та направлен

ШІ ; l<1 наг<rядовсіr ради вілповідного rюдання ВІ'Іl<ОНаn<Іим орr ·аном това

рип ·ft.t. 1:1 рюі ~' К .'Іадення інших видів :ша<ІШ1Х уr-од проект nодання готує 

виконавчий оrн·ан товариства, а саме подання у всіх випадках (а не тіль

ки при ую1ад<~нні нравочину дpyt·oro виду) подає 11апrядова рада. Також 

Сіуло б доці•тьним, щоб разом з відповідним ТІОї.Іанням надавався проект 

uідпоніл:ного договору з інформаційною заnискою про доцільність та 

можm1ві наслідки (позипtвні та неt ·атюші) укпа;-t;ання такого вравочину. 

Снецифік<r діялиюсr·і вищого органу АТ паляІ-ас у rrГІануванні діяль
нопі наперед. в нідбитrі підсумків вже проведеної міяльносrі та у терміно

но:.rу вирішен.ні деяких важливих питань. Цt~ ві.rюбражасться й на органі

'Ш\ії прийня:УІ'Я ріш•?ІШЯ. щодо укшщюшя значних правочt-tнів. За зміпом 

ч . '\ ст. 70 3акону npt• АТ якщо па д.пу проведення загальних ·зборів немо
Ж!П1ВО виІІІачити, які значні праtючини ІІЧИJІЯ~уться АТ у ході поточної 

rоСІ>ОіЩрської ціяj]ьності, заJаГІьні :Jбори можуп.. прийняти рішення про 

понере;tнс схв<ло:>нн..ч значних правочинів, ЯІ<і можуть ІПJ:М вчинятися нро

тяrом не бі!п.ll.: як одного року, із зазначенням хара:ктєру правоч11нів та їх 

rраtшчної вар~·опі. Вважаємо, що мож•rивісrь прийняття такого рішення 

тр<'ба о·авити 11 : а;•~·жніtть від виду зпачноrо 11раво<rину . На наш погляд 
заочне cxвarrcюrn можливе дшr всіх ІІІЩіп, ot~pi~f чe-rnepтoro. 

І оворячи ::rpo інші процедурні момеm11 прийняття рішеюІЯ загал:ь
ними 3борами, треба відмітити, що ст. 47 закону про АТ вказує, що укла
деншІ значно•·о пра11очин:у є підставою дпя проведенН'Я позачергових 

зборів. З оп1яцу на можливість укладання нершого виду значних угод 
наг;rядовою р<ІД<•ю та прийняття попередпьш·о ріmt>ння про схвалення 

значного ІтраІІочину, вказана СІ'а'Пя повинна бути nідловідним чином 

уточнена . Зокрема у ній доцільно вказати прот~. що укпадення значного 

87 



правочину <: піцставою д.rІЯ проведенш1 по.зачергових зборів (крім випад
ків, коли таю1.й правочин буз ующцевVІй шн;rnдовою рщою в поряд;ку, 

низначеноw; законом, або кони буnо нрийtІЯТІJ рішенRЯ про ІюлерІ"днс 

схва.r1ення значних trравочинів). 

Частина 4 ст. 70 закону про АТ передбачає, що вимоги до поряд)<}' 
вчиненrrя :нrачноrо правочину, передбачені ци:м розціrюм, застосовуюrь

ся :.:к додаткові до інших вимог щодо поря.ІJку вчинення певних право· 

чинів, нередба'Іених законодавсгном або статутом АТ. Це може стосува

тися правочинів щодо загальних фондів, вартість яких не перениш.ує 10'!<, 
вартосгі активів тоР.ариггва за даними останньої фінансової шітноС1і 

r·овариства. 

Одним з l упсвих недопіків ст. 70 'Jакоьу npo АТ с те, rцо вона не 
встановпюс паслідків 1юрушення порядку укп.адання 1начш1х угод (як 
юагалі, так і окр~мих їх виділ). Вихоцячи :;і jMicry ст. 203 ЦК шшадок 
укладення значного правочину бе3 віцпові;J,ної згоди треuа ві,п;носити до 

в•rинення пршю•ннr.у особою, яr;а не мс~є необхідного оuсЯІу цнJ>ільн(іі 

дієзда rп ості. 

-- ------· ---nучКОЄськ-аІ.И~------- ------- -· ------· -.----··· 

ЩОДО МЕТИ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАВДАТКУ 

Завдаток нере!lається з меІ'ою стимунювати боржника до н.нн:жного 

виконання зобов'язання мож.rrивістю втрати завдатку, а також стимут<-.

вання кредитора мшютиу.істю витребування віц остюшього поверт·ння 

завдатку та СШІаJ'И суми у розмірі завдап.;у аб<J його вартості, якщо 

останній буде винним у порушенні зобов' юшшя. 

Враховуючи, що uтрата завдатку, як і <.:!І:Іата неусr,Ій.І<и, виступають 

формами (мірами) цивіrтмю-правової договірної ні.дrювід.альності й 

встановnюютм·я сторонами договірних ні.;>.носин 3 метою з<tбс·sпечеІШ:>І 

виконанн~ зобов'язання стимупюнання>,І боржника до 11oro Н<І!!СЖН<'• о 
виконання, 1<.> у разі, ючцо стимуJІювання не діІ'Ю Gажанш·о ефекту і 

боржник норушив зобов'язання, він втрачає ЗіН<іІ.аток або сш1<•чуr не

устойку, ІЦО є додатковим обтяженням до (\СНОВІЮІ'О його ·юбон'я:~ання, 

яке мш' бути виконаним, і оскіт,ки законом не вс·тснюнлено інше, втрата 

заnцатку особою, яка йоrо видала, або crL"raтa йоt·о поднійної су-ми о•-о

бою, >н.:а його отримала, не припиняють поруrш~ного 3обов' Я3;НпІЯ, за
безпеченО/ о :~авдатком, і відповідно не з ві 1ннrють укюаних осіб uia не
обхідності його в11конання. 

На щконодавчому рівні питання про припинення основІюго 3О

бов'язанІ1Я в зв'язку із сплатою завдатку не вирішено. На пракгиці ж 

прийнято вважати, що втріІта останнього спі.впадаf: :; припиненням '30-
бов'язання, але закон не дає підстав ц.:u~ такого висновку. Таким. чином, 

сt.огодні на питання щодо припинення :юfіов'язання втратою з;щ'І,dтку 

однозначної відповіді немає. 
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'3 1очки зору сьогоднішнього вконодавства :sавдаток навряд чи мо
'"на розггІЯ;J.ати як відступне, при якому необхідна домовленість сторін. 
шоцо надання певнс•го блага саме ·"взамін никонаюrя .. , а безпосередньо 
t'ідсrупне або домовленість про нього служить підставою припинення 
;uбш.І'юання. ч:етою завдапсу є частковий платіж, посвідчення факту 

укяrнення домовленості й стимулювання до наr1ежного виконання 

юбов'язання, і тому основне зобов'юання після втрати заІ'.датку (або 

•1oro новернен;,ся ·і додаткової сrmати суми в розмірі завдатку чи йшо вар

нкті) як вірно за3нач3.є В.А. Хохпов <<само по собі не припиняєгься; якщо ж 

1 прtmиняється, то не в силу :Jавдатt<у, а з ішпих причин» [1, с. 85]. 
У той же час, ЯІ< 11рюнпьно підкреспюс О.А. Загарунько з посилан

ням на В.В. Ві'rрянського й М.І. Брагинськоr·о, немає жодtшх перешкод 

І .. ·Ш uикорис1ання :~авдатку як відступного (ст. 600 ЦК). Д'lя нюго необ
хі;цю, шоG сторони своєю домоюеністю (у тому числі й у тексті догово

ру, який забезлечуЄ'lься завдатко\.1:) установили, що J:x :юбов'я.шння може 
'ічти нрнrшнсно наданням відоупною шмість Ііюго виков.аrшя і що 

1аким Gудс rрошова сума (або рухоме майно), що внесено як завдаток, 

або ш:ред,ача ~ оптрагенту гропювої суми (рухшюго \tайгrа), що стано

ннть Jюдвійву сучу Jандатку, якню в~цс1ушtє ві.а. ноговору сторона, яка 

стримала :>авдсток. У такому випадку контрагент сторони, яка ви:корис

І,І'!іl свое нраво відСЧ'ІІИтися, не м.пиме прана вимагати відшкодування 

sбиткШ. бо з нсрєп.ачею відпупно1·о ·юбов'юання прtтиняється (3, с. 552]. 
Отже прининення зобов'язання наданням відступного може мати 

\Іic'llt' 'ІИШе ·м _,:,омов.Іеністю сторін. Щоб сума :~авдатку стапа нідсrупним, 

н"о6х~а.rю прийняти ЇІ с,1ме як відс1.упне стороною, стосовно якої зо
f"і•m';ванпя не виконано. При приі1нятгі :Jащ(атку сторони мають ви:Іна

'! И •ися '3 якою ме1·ою nони ук•щца:tоть договір зандатку і виразити свою 

вс'> Ію щю можпивість зарахуванн~ його як відступноІ'О. Таким чином, 

піл. розмежуь.пн наявніоь досяrнення домовпеності між сторонами 

юВ,•в' Я3ішня шодо lroi о в рюшнення наданням відсту ІІНоrо, яким може 
sис1упати Jавдаток як передані гроші або інше май.по, і втрюу завдатку 

ііоржннком (а не й.що прий.няnя кредитором .. яке вже відбу"Іося рашше) 
~.{ міру (форму) цивільно-нравової відпонідалиюсті за порушення зо

бов'язання. В о.алежності вір того з якою М(~rою встановnювався завдаток і 
буі!е ч:1Ржати пришше-ння ос1ювноrо зобов'я:sапня у разі ііого пору
шешrя. За ст. ~;71 ЦК втрата завдатку або йог<• повернення і додаткова 

птс:~ата суми в розмірі :1авдатку або його вартості є правовими наспідками 

порушення юбов'я::ання, 1<1безпеченоrо .sавдатком. Ураховуючи зазна·· 

Чс'Ш', з нашогс погляду, ст. 611 ЦК, яка псрепічує правові наслідки по

рушення ~юбоЕ'Я'ІіНІШІ, слід доповнити такии наспідком, як втрата завда
тку або йшо повернення і додаткова сплата суми н розмірі :~авдатку або 

йон> вартості. Н<щання ж відступного - одна з підст,ав припинення зо
Gов'юання, якІ' ;v·оже мати місце вик<ючно за ;юмов.'1еніаю сторін. Ци
втьно-праІюва ж вір.тювідапьність -· це засfІкування до правопорушника 
в винадку вчияення ним вротиправних дій. або бещіяльності, передба-

89 



чених договором чи законом, заходів державного примусу у виді дОіJа1-

кових цивільно-нравових обов'язків майнового характеру (санкцій) [2, с. 
с.271]. Т~ким чином, яюцо сторони своєю домовленіело в догоІюрі про 
завдаток, який nовинен обов'язково укладатися в письмовій формі (ст . 

547 ЦК), не персдбачили можливості пр,1пинення зобов'юання на випа
док його порушення переданням відступного у формі завдатку або нt• 

включили умову про це до основного договору, втрата завдатку припи

няти зобов'язаншt не може. Саме B~'J. волі сrорін заТІежить, •ш висrупати 

муть СТЯПІеюtя неустойки і втрата завдатку мірами цивільно-nравової 

віл,пов.ідальності, Ади спrrата неустойки й передання завдатку nрипи

нять порушене зобов'язання у виді відс1упного. 

С11нсок літератури: J Хохлов В . А. Обесnе4енис и'полнения обязатеЛLств Уче6 
nvcoб . --Самара: Са~шрск. r"<JC зкон . акад., 1997. ~ 100 с . 2. Цивіньне nраво УкраінІ! : Під
ручнщс У 2-х т.- Т 1/ За заr· . ред В . І Борисоноі , ІЛ . Сnасибо-Фатєєвої, В.Л Яроuькоп> 
К. : Юрінком Інтер. 2004.-480 с . 3. Цн~ільне право України: Підручrшк : У 2-х т . -- 1".2/ 3:1 
заг . ред В І. Борисової , Ід СІJаснбо-Фатєсвоі, В Л Яроцькоrо.- К. Юрінком Інтер, 2004 
-· 552 с. 

Чапічадзе Я. О. 

ПІД<..ІАВИ ВІДМОВИ В ПРОВЕДЕННІ (..'ТІ'АХОВИХ 

ВИПЛАТ ПРИ ДОтРИМАННІ ДОГОВІРНИХ УМОВ 

Інтенсивний розвиток ринку страхових rюс.r1уг, розширення різно

видів страхових програм, збільшення кінькості уюш,цених ~оговоріь 

сrрахування призІJело до су1'І СІЮГО росту кіfІькості настання страхових 

випадків і відповідно необхіднос1·і проведення страхових виаrrат. Але 1: 

останній час ·3начно збі,Іьtm1Лась й кінькість відмов страховиків у здійс

ненні сrрахових вишІаТ не зважаю<tи на доrримаю-ІЯ передбачених дого

вором страхування умов і як наслі,rr.ок обуреmІЯ сrрахувальпнків, шо 

сумлінно дотримувалися договірних у:мов, і в подапьuюму вирішення 

спору з страховиком у судовоиу порядку. 

На сьогоднішній день однією із нос.:туг, що найбі.ш,ш корисtусп,ся 

попитом, є майнове сrрахування автотранспорту (КАСКО). Основною 
причиною рос·1у ношrrу на даний. вид страхування стал:о збі.J1ьшенн~; 

кількості автомобі'lіrІ, що придбані у крецит (забезnеченням по кредит-

ному договору в даному виnадку є автомобі.JІь, який виступає як об'єкт 
засгави та відновідно до норм страхового -законодавсгва вимщ·ає бутн 

застрахованим). 

Але сrрахуиальник не запJІЩи може рщраховувати на одержання сІра

ховоrо відшкодувашm за договором страхування, навіть у випадІ<у, копи ·.1 

його бо.\\ у будуть дотримані передбачені умови договору страхування. 

Деякі страхові компанії намагаються будь-яким чином міні.мізувап1 

розміри витрат на нроведення страхових виплат, відповідно П~'\вищую

чи рею·абельнісrь сtюєї діяльності. 

90 



Для страхувальника, не обтяженого багажем юридичних :шан& від

носно змісrу договору страхутuшя, ще в момент ую:rадеюrя договору 

необхідно звертати увагу на деяку сукуШ:Іість юридичних положень. 

Основпою умовою для страхувальника є уважне вивчення умов до

говору страхування й правил страхування. 

Зміст договору страхувашrя багато у чому визначає характер майбу

тніх взаємовідносин між страховиком і <:тхувальником. Відповідно до 

частини 1 ст. 16 Закону України <<Про страхування» від 7 бере:шя 1996 
року договір страхування - це письмова угода між страхувальником і 

страховиком, зг.ідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі 

настання страхового випадку здійснити страхову ви:rmату страхувальни

ку або іншій особі, визначеній у договорі страхуІJання страхуваr:rьником, 

на користь якої укладено дщ ·овір страхуванп<І (подати дшюмшу, вш<о

нати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сnт1ачувати прахові 
JJJraтeжi у визначені строки та виконувати. інші умови договору . 

Згідно статrі 981 ЦК договір страхування може укладатися шляхом 
видачі страховиком особі, яка страхується страхового свідоцтва (попісу, 

сертифікату), але обон'юково у письмовій формі. 
У попісі передбачені шппе основаі права та обов' язки страховика та 

страхувальника. У той же час страховий поліс знаходиться у не

ві.ц'смному зв'язку з правилами· страхування. 3І'Ї,.ТJ,но з ·ч. l ст.17 Закону 

України «Про страхування» Правила страхування розробляються сгра

ховиr<ом для кожного виду страхування окремо і підлягають реєстрації в 

Уповноваженому органі при видачі ліцензії на право здійснеюІя віднові

дного BИJJ:Y сrрахування. 

Довол і часто О'раховик (або страховий агент) забуває ознайомити. 

клієнта з правилами страхування, а оо.·анній може навіть не підозрювати 

відносно існування останніх. У той же час сам поліс страхування перед
бач ає на обороті випtr з правил страхуваюrя, однак клієнти не у всіх 

випадках можуть з ІПВ1И ознайомитися, оскільки остаНні викпадепі 

трьохпуНІ<товим шрифтом. 

І яю:цо в договір страхування на вимогу клієнта ще можна впссти 

зміни, то правила в цьому плані недоторканні, оскільки, як уже було 

зазначено, вшп1 підпягають реєстраці'і при одержанні ліцензїі <.:трахови

ком. У такому випадку, якщо кпієнт не згодний зі змістом правил страху

вання, доречним дп:я нього буде вимога укласп1 окре1ний договір стра

хування, або відмова від послуг даного страховика . 

Вносити зміни в 3апропонований страховою компанією договір 

страхування потрібно особливо обережно, тому що сьогодні питання 

співвідношення договору й правип залишається відкритим. Відповідно 
до частини 1 статті 6 Закону України <<Про О.'рахування:», загальні умови 
і порядок здійснешш добровільного прахування визначаютьrя прави

лами страхуваmrя, що всrановшоються страховиком самостійно відпові- · 
дно до вимог цього Закону. Конкретні умови страхування визначаються 

при укладею-Іі договору страхування відповідно до 3аконодавства. 
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Виходячи зі змісту вищевказавої норми, можна зробити висновок, 

що договір визначас тільки конкреrnі умови страхування (наприклад, 

певний розмір франшизн й т.n.), у той час як заrапьні умови страхуван

ня, що передбачені правилами (наприк'Іад, піJJ.стави д.1я відмови у ви

rшаті страхового відшкодування), не можуть змінюватися договором 

страхування. 

Crriд за3начити, що деякі страхові компанії легко погоджуються внеt:ти 

зміни в зміст договору сrрахування відповідно до поба.жащ, кліснrа, при 
щ.ому зневажаюrпr 1юложеннями правю1 страхування. ЮІі·:нт іноді й не 

підозрює. що це робиться дапеко не заради його б.ТІага. ,!J,ля несумrrінних 
страхових компаній факт невіщювідності між договором: і правилами - одне 

з підстав для вюнання договору ш•дійсним. На жаль, Іди:рі наІv[іри сrрахо

вика сrапуп. відомі К'rіснтові 1і'ІЬки nicJIЯ насшння сrрахоrюго випадку. 

В деяких ВИШІJ\Ках у доп)вір страхування можна нпосити загальні 

умови страхування, відмінні ві.п. умов, що передбачеІ-Іі правилами. Спра

ва в тому, що в деяких положеннях правил страхування є фармулювання 
«ЯКЩО інше не пер(•дбачf'не договором страхування"· Це означає, що в 

часrині цих положет. договір має пріоритет ющ правил<:ми й може 'ім 

суперечити. Для того щоб ще раз підкреспити пріорт.пеr ,J;оІ·овору, у 

нього варто нкпючити умову про його переважну си11у н.щ прани!Jами. 

у випадку відмови у нипrrаті страхоного нідшкодув•ншя варто звер

нутися до Закону УкраЇНИ «Про сграхуванІІЯ». Сnраьа в тому, що части

на 1 пю:ті 27 даного Закону визначас перелік підегав дrrя відмови сгра
ховика в здійсненні страхових ниruшт або страхового ВЇІ\ІUКоцування. 

При розробці правил страхування, еrрахові компанІі не завжди обмежу

юп.ся зазначеним переnіком і додаюп. у нього нові пунхти. У такому 

випадку у сrрахув;шьника с підстави сrверджувати, IJ(O по.•южешІЯ 3ако

ну мають пріоритет над воножениями Правил. 

Мирза С. С. 

СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТТЯ кЖИТ JЮВО-КОМУНААЬІНОЇ ПОСJІУГИ)) 

ТА ПОНЯ'ПЯ «КОМУНА:'ІЬНОЇ ПОСJІ.УГИ>) 

В теорu цивіш.ного права зуорічаються та співr•ідносяться поняття 

«ЖИТ.'юво-комунальиа послуІ<І.», «J'юмунапьна послуга». Вважаємо за 

необхідне nроанаТJізувати правовий зміст та співвідношення таких кате
горій як житлово-комунальна послуга, комунальна IJIOCjІyJ·a із правовою 

:категорією «ПООІуга». 

В своїх роботах ДЛ. Гордєєв неодноразово Вl'азував на rc, що nонят
тя житлово-комунальної послуги, яке склатюся істориqно, необхідно 

розуміти з юридичної точки зору як сукупність зобов' юань щодо забез
печення сnоживачів необхідними: ресурсами (спеціаrтЬНІ1Й вид договору 

купівлі-продажу товарів), а також щодо виконання підрядних робіт та 

надання пooryr [1, с. 25]. 
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Однак єю1Них критеріїв для юІасифllіації житлово-комунальних по

слуг, а також ви:шачення та розмежування понять «Житлові>> та «комуна

льні» послуги на даний момент часу в системі чинного законодавства не 

існує . 

Через невїдповіднісn, класифllіації житлово-комунапьних поо1уг в 

різних законодаВЧТ<lХ актах як в:аспідок випливає неоднозначність в пра

ІЮВій оuін:ц-ї ї:< надання при укладенні відповідних договорів. У зв' язку з 
цим автор ввюкає за необхідне розмежувати терміни <<ЖWГJюво

ко.мунальні послуги>> та «комунальні послуги>>. 

Між зазн:3ченим:и нами понятrями ДfЮХ видів послуг існуюТІ> відмін

ності. Взагалі, в~:~;окремленісТh житлово-комунальНJіlх ПООІуГ від комуна

льних є окремою невирішеною проблемою, пов' юаною з досліджеІпІям 

правової природи жwrлово-комун.аJrьнО:і послуги. 

Згі-дно із .:таттею 13 Закону України «Про житлово-комунальні по
слуги» від 24 червня 2004 року до складу комунаmних послуг відносять: 
централі.3оване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, 

rазо- та електропостачаmUІ, централізоване ошшен.ня [2]. Слід зазначи
ти, що :комун<.t1Тhні послуги є предиетом договорів постачання енерrети

"fн:ими та іrштми ресурсами через приєднану мережу, які віднесені до 

купів:-tі-продажу. 

Підсумовуючи виrцезазначев:е, на rrі,п.ставі проведеного аналізу, вра

ховуючи положєншІ Закону Україш1 <<Про Житлово-комунальні послу
ГИ», вважаємо М•JЖJІивнм сформулювати поня'ІТЯ комунапьної ПООІуП1. 

КоJУ.rунап.ьна пJСлуга - це діяльність, яка спрямована на задоволення по

треб споживача (юридичної або фізичної особи:) щодо забезпечеюJя їх 

ПООІугами з водо-, тermo, енерго- та газопостачання, прийому стічних вод. 

Слід 3азна.чити, що житпово-:комунальної послуга - це поняття ро

дове по в~цношенюо до комунальної послуги, Комунальна послуга пе

редбачає посгачання ресурсів, але не охоплює обсrтуговування і ремонт 
насосних станцій, очисних споруд, внутрішньобудинкових мереж, тобто 

утримання бу цинків, а також управління останніми. Звідси внru1иває, що 

комунальна послуга є рі:шовидом житлово-І<ОlІ!rунальної гюслуІ"и. 

Згідно із 3ако:ном України <<Про житлово-комунапьні ПОСЛ)'П1» до 

б.ГЮІ<у ЖИТJЮІЮ-КОмуНаЛЬНИХ ПОСЛ)'l' ВідИОСЯТІ>ОІ. :комунальні ПООІ)ІГVІ, Я.Кі 

передбачаютt. ПО\.'Тачання енергетичними та іrШІИми ресурсами через 

приєднану мережу, та Жfпл.ово-комупальні послуги, до яких законода

вець в~~носитс послуги з управління та утри.мання багатоквартирного 

будинку. Останні nослуги охоrтюють діяmність, яка полягає в утриман

ні будинків, споруд та прибудинкових територій, наприклад, приби

ранні внутріnшьобудинкових приміщень та прилеглої території, саніта

рно-техніqномv обслуговуванні будинків. Також за:шачена діяльніСТІ> 

охопшоє послуги з управління будюшом, спорудою або групою будин

ків і передбачає балансоутримання, укладання договорів на. виконання 

послу!' [2}. Ввюкаємо, що зазначені ПООІуГИ з управління та утримання 
багатоквартирного будинку краще бу ло б іменувати як житлові послуги. 
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Між комунап:ьними та зазначеними нами послугами існують певні 

відміmюсті. По-перше, лооrуги 3 утримання будинків і споруд та при
будинкових територій; послуги з управ;rіння будинком, спорудою або 

групою будинків на відміну від комунап:ьних неможливо виміряти будь
якими засобами обліку. По-друге, відміннісrь між ними в тому, що при 

наданні комунальних послуг передбачається уюшдепня договору про 

постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану ме

режу, який віднесено до купівлі-продажу, а безпосередньо при наданні 

послуг з утримання та управління - укладення договору про надання 

відnовідних послуг. 

В буквальному розумінні попяпя «Жигюво-комунаfІЬної послуги» 

СКЛадаtс"ГЬСЯ U сукупнОСГі «ЖИТЛОВИХ» Та «КОМ)'ШШЬНИХ» ПОСЛуг. Д'ІЯ 

споживачів -- фізичних осіб надашm і житлових, і комунаТJьних послуг 

забезnечує можливісrь комфортного проживання в житлі, повноціІпюго 

корисrувnння житловим приміщенням. 

Від.мітимо, що деяка ча1.:тина коr.rунальних посТJуг надається всім жи

телям населеного пункту без укладення договорів. Це виконання робіт 

та надання послуг щодо утримання та прибирання вулиць та доріг, 

пілтримання на територі:і насенен01·о пункrу необхідного санітарно

епідеміологічного стану іюrrими ор1 аніJМІ.іями за договорами з орІ·ана

ми місцевого самоврЯ).lуваНІІЯ в рамках їх пубТJічно-правових функцій. 

Використання в діючому законодавсrві понять «житлово

комунальні>>, <<ЖИТІІОВі», «Комунальні» у сполученні із поняпям «ПОt:nу

ГИ» не о3начас визнання :~аконодавцем терміну «жи·пюво-комунальні 

нослуги» тільі"И як сукупність різних ІІи.L\ів ІІі,ппнатних посrrут (в юриди

чному смислі поняття «Поснуга") . 
Таким чином, житло1ю-комунальна посТІуга - це К()мrшексне га Іузе

ве поняття економічного характеру. Закон()давець при використанні 

термінів «Житлово-комунальна послуr·а .. , «ЖИТТJова пос;rуга .. , «ко~уналь
на послуга>> розуміє під ними ш•вний сІабілі·юваний перепік видів дія

'Іьності та дій, не ототоЖJ-поючи їх з послугами в правовому ро>умінні. 

Поняття «житлово-комунальної посІуги>>, яке ск.;Іалося поетапно, необ

хідно розуміги з юри;.~;ичної точки зору як {:укупніСТJ, :юбов'язаш,, rю

нерше, щодо: електро·, газо-, теппо-, водопостачання, які віл;носяться до 

пі.}J,виду купівлі-продажу товарів; по-друге, щодо виконашІЯ робіт; по

гретє, щодо надання послуг з управління багатоквартирного будинку, 3 
утримаюm будинку та прибудинкової території. 

Список літератуJ)И: І. Гордеев ДЛ Правовая природа жилищно-комунальньІх успуr! 
ДП Гордеев !і Жилишнос право. - 2002. - ,Ng 4 - С 23-27 2. Про жІnлово-комунальНІ 
110С.1уrи: Закон Украіни від 24 червня 2004 р.І! Голос Украіни.- 2004.- .N~ 140. 
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Мороз О. В. 

ВІДПОВІДАJlЬНІСТh ЗА ДОГОВОРОМ ОРЕНДИ МАЙНА 

ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Для того, щоб забезпечити стабільність орендного правовідношен

ня, забезпечити належне вию:,наш.іЯ сторонами своїх обов'язків, а, також, 

відновити, порушене боржником, право кредитора в орендному :юбов' я:
~;анні, відновити його майнове положення, що посграящало від пору

шення його права, застосовується механізм відповідальності за догово

ром оренди майна державних підприємств . 

Договір оренди мarrna державних Шдприємств є одним і3 підвидів 

ш-шіJ·п,но-правових договорів. Тому на нього в повному обсязі поширю

ються принципи, підстави і умови застосування відповідальності, перед

оачені цивільним законодавством д/ІЯ договірних зобов'язань. 

За невиконаmІЯ зобов'язань за допJВором оренди, в тому числі за 

зміну або ро:Jірвашс~я договору в односторонньому порядку, сторони 
несуть в.ідпов~ТJ;штьність, встановлену законодавчими актами України і 

договором (статгя 29 Закону України «Про оренду державного та кому
нального майна») . Згконодавством України, встановлені наступні пра
rюві н.асп:ідки за порушення зобов'язань, у тому числі і орендних: при

пинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від: зобов'язан

ня, якщо це всrаноrшено договором або законом, або розірвання догово
ру; зміна умов зобов'язання; СІmата неустойки; відІш<одуuанпя збитків та 

морально:ї шкоди (ст. 611 ЦК) . 

Важп:ивою особливісгю майнової відІю.відатrьносrі u цтmільному пра
ві є МОЖ11ивісrь встаиовлеШ-Jя віцпоsідних заходів не лише в закові, але і 

угодою сгорін. 

На жат>, доводиться консt·а1увати факт відсупюсrі в зако!rодавсrві по

тюжен:н:я про стягнення неустойки (ппрафу, пені) за кон:кре-ші rюpyшemru 

стороНаNІИ орендпого прсuювідношешш ою"іх обов'язків. Як форма відпові

дальності сторін за договором оренди, неусr·ойка може засrосовуватися: 

лише в тих випадках, коли їі застосування обумовл.ене в договорі. 

На практиці поширені таЮ порушенnя, для запобігання яким потрі

бне встановлення заходів майнової відповідальності. Загроза стя:гнеmrя 

збитків допrrь часто виявляється недостатньо ефективною мірою, оскі

льки вияюІяється: украй важко, а в деяких випадках і просто неможливо 

ТJизначити: Іюнкретний: розмір збитку від правоnорушення. Мова йде 
нро такі неналежні дlі, як ухюrення від укладення договору ореІ:Щи, 

затримка nередачі відповідного майна і Ті\К далі. Відсутня можливість 

нередбачити санкції за них в договорі між сторонами, оскільки пору

шення допускаються до укладеІmя або на сrадіі укладепня договору. 

Досить часJ:о nерешкоди розвитку орендних відносин створюю11:,ся 3 

боку державних органів. Вони виражаються в ухилеmrі від укпаденн:я дого

вору оренди, порушеmn вегановлених Законом термінів розгляду відповід-
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miX проnозицій, що надходять від потенційних орендарів і та~. даТІі. 
Як міра, яка стимулює орендодавців своєчасно розгаядати проекти 

договорів оренди, що надходять від заявників, доціл!l>НО встановити від

повідаТІьність за необгрунтовану затримку укладення або ухилення від 

укладення договоріп, в певній сумі за :кожен день прострочення_ Ця сума 

підТІЯгає стягненню на користь орендаря, права якого nорушені. 

Орендодавець несе відповідаш,нkгь за невиконання суб'єктинного 
обов'язку з передачі майна у строк. У рюі невиконання зобов'язання 

передати маино у І<ористування орендареві, остаІшій має право вимага

ти відбирання об'СК1)' оренди у орен;:~:одавця і передачі йоrо йому, а 

також відшкодування збитку, заподіяного затримкою передачі, або вЇ,Ш\10-

витися від договору і вимагапt ні.цmкоцування збитку, з.ш :>~іянm·о йому 

невиконанням договору оре1-щи. Дане положення :>акріплен•J в ст. 766 ЦК. 
Однотипним (триваючим) є і порушення орендарем обов'язку по 

внесенню орендних rпатежів своєчасно і в повІ-юму обся::і. 

До категорії поширених порушень з боку орендаря відносяться та

кож втрата або погіршення йо1·о якос-rі в результаті неІІ<І.'Іежноr·о вико

ристання. Орендар нео~ відпоніца:rьність за шкоду, 3аrюдіяну орендова

ному майну в резучьтаті Gе3r·опюдарного ставлення до нц1го. Так, із ст. 

779 ЦК випниває, що наймач зобов'язаний усунути погірn'ення речі, які 
сталися з його вини. У разі неможливості відновнення реч 1 наймодавець 

має право вимагати відшкодувашІЯ завданих йому збигків. Наймач не 
ві,а,повідає за погіршення речі, якщо це стапося внаслідо'< норма,rьного їі 

зношення або упущень наймодавця_ 

Звідси н~rrікає висншюк, що вина оренцаря в попршеrші майна пре

>юмується і на ньому чежить оGов'я:юк по доведенню їі віп.сvпюсті. 

Орендар також несе віцповідалJ>нісгь за шкоду, заподіпі_)' оревдова

ному майну діями його нрацівникін, оскільки вина nрацівників - це вина 

орендаря. 

Основним 1асобом боротьби з подібного роду rюрушє·ннями с стяг

нення заподіяних збиткіl!. 

Будучи заходами цивільно-правовоі віцповіда;rьності, наведені вище 

правові засоби виступають і в інших знаqепнях. Вони є r·аюж і способа

ми захисrу прав, а неустойка (штраф, пеня) виступають ще і як спосіб 
забезпечення виконання зобов'язань. У сукуnності їх функцій, вони є 

ОДНИМ іЗ ГО~<ОВНИХ ЇНСТр}'МеІПЇВ ЗМ\цН~ІПІЯ ДОJОВЇрно)' ДИСJЛГtJІіНИ, ЩО, у 

свою черrу, прецстав.'lяс важrтивий резерв піднесення -ек11номіки, при

скорення перетворень в господарській і соціальній сферах. 

Жидкова Q_ С. 

0СОБJІИВОСТІ РЕААІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЖИТТЯ 

Відповідно до ст. 27 Конституцїі України, коЖІ-Іа чюдина має не
ві,;.l,'ємне право на життя Ніхто не може бути сваБітrьно позбавлений 

жи1тя. Аналогічне попаження знаходиться і в ст. 281 ЦК, шо є свого роду 
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\Щнією з юридичних гараІлій реалізації вщцснаведених консгитуційних 

ПОПОЖСtfЬ. 

П рано на жmтя - це багатогранне суб' єктивне право, тому окремі 
його проблеми розроблялися і продовжують розроблятися фахівцями 
рі·шоманітних галузей знань: філософії, меди.цини, загальної теорії цер

жаrт і права, кшкппуційного, цивільного, криміналr,ного права тощо. 

Н<~зважюочи на те, що в науковому свіrі досягнуто певних результатів 
:~<.ю Іід.жf'ння цієї nробпематики, воно с відносно новим явищем у сучасних 

pt>il.'liяx розвитку суспільства, мже змісгу права на життя впастивий по

пійни11 рш~иток, як справе,п,пиво зазначає 1. Чющін впродовж всього 
існрчшня особа переживає різн.і психосоматичні і духовні метаморфози. 

І !айбі!rьш зпаqуш,і супроводжуються перетворенням самої природи шо

ІІ.ини - дш1 особи відкриваЮ'ТhСЯ нові форми існування, виявпя1011.ся нові 

цtJЖ'tивосrі для свого самоздійснення (1] . 
Сьогодні у праІІавій наці існує вже багато поглядів стосовно пробле

~щ, що ;~остіюкується, розr.rtянемо окремі з них. 

Прі1ВО Ні1 життя, на думку О.П . Золотих, не природне, невід'ємне від 

особи й таке, щu гарантується нормами внутрішнього законо)..(авства 1а 

чі!!<.t•<~рt>:\Но-правоними актами М<'ЖJН1вість охорони і захисту недотор

r<анносгі ЖИ17Я [2, с. 202}. 
ЗгіJню з уявченнями O.J. Мацегоріна право на житгя є бататоаспект

ним I<OMJ ІЛЄКСОМ rrр<ШОІ!ИХ МОЖ'JИІ:ЮСГей .'ІЮДИНИ. 0СКL'П>КИ, ЯК ІІін вважає, 

до нього входить право на нарол.ження, право Ні\ збереження житr·я наро

,' !)Кеtюї дІПИЮІ, право на розпоря,и.ження ж~птям, право давати жи1тя 

іншим персонам [3, с. 103]. 
B.l. М01кринська право на жи·пя зводить до права на г~1.не .r1.юдське 

kвуt1іІ.ІШЯ. ПіJІ осганнім, цей. автор пропонує розуміти ці'lИЙ ряд так 

:н~аних С)'Міжних прав (на освіту, на охорону здоров'я, на свободу від 
rtронизшІвого або нелюдяного звернення, на пошану до приватпого і 

с імєtінот життя тощо) [4]. 
HaйGi'll..ш оrrrимальНІ·JМ є наукове вюначення nрава на житт-я, зроблене 

О.С. Резнік . Яка сгверджус що, не міра свободи іrш.ивіда визначати в своїх 

інтересах власну поведінку по збrреженню.та розлорЩІ,Жсюrю жштям, кот

ра є сюнщовою зміс-rу правовідносин, об'єктом якого є життя, а таІ<ож вима

rа11І від третіх осіб певної поведінки або утримується від неї {5, с 6}. 
Ту же думку висп:овлює О . Никонов, коли пише, що право на життя

не і право розпоряJlжатися своїм житrям. У якості пр~>tкпада цей автор 

нрююдить- відмову від нього (6) . Далі він уто<~нює, що право на життя
тщ право на смерть . Так само, як право говорити правду (принцип свобо

ди (.лова) є ні що іІшІе, як право говорити брехню. Просто тому, що пра

вда одного - брехня для іншого: у суспіпьс111і багато тоqок зору і всі рів

ноправні, оскільки юридиqно ріннаправні їх носfі (6]. 
В аспекті права людини рознаряджатись своїм життям, nотребує на

укового осмислення їі добровіЛІ.ний відхід з жиrrя і допомога йому в 

цьщ1у з боку інших осіб (евтан:а:5ія) та са.могубсгво . 
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Проблема неrалізації евтаназії привернула до себе увагу багатьох 

учених рі:ших гапузей :шапь ·га країн, проте їі досліджелня не може бути 

визнана закінченІ1М. 

Під евтаназією розуміється допомога у смерті, мисrеrцво пікаря по

легшити вмираючому смерп. afio прискорити смерть, п;.Jб ло1бавити 

вмираючого від мук [7, с. 529] 
О.І. Мацегорін визшl'Іаючи евтаназію як будь-яку .Jiio, котра спря· 

моnана на припинення ЖІ-птя :rюдини за їі власним проханням у рюі 

нестерпних і жорстоких страждань, підкреспює, що викеонсtна вона пови. 

нна бути пезаuпересоваг.юю особою [3, с. НИ]. 
АнаЛІз судової праюнки св~-:1,чить про те, що вже зусгрічаються пю

ри, які стосуються досліджуваної пробнеми. Так. у 1999 р розгпядалао, 
справа, яка отримапа на:шу «доктор СмертІ,", коли ліжар Кєворкян і3 

штату Мічш•1н доІюмоt· ;Ііти 3 жи·пя Еідносно 3,'J,оровій, хсча і хворій на 
хворобу Аш.цгейм<'ра 54·'<іпІій жінці. 3 тих пір він ;І.опоvюг віти 1 життя 

130 бажаючим цr.ого хворим. Однак його не бу но ви·ш;о ІЮ винним у 
вбюктвах [8] 

Бе3умоьно Т<lКе рішення суду є ду-же сумнівним, <1п,же :;ага.:ьнони

знаним джерепом rцо концентрує етичні переконання ш:о;1ства 3 бага·· 

тьох нитапь, є кпятна Іїшюкрата, склацена на рубежі V і lV ..:т ст. дон.('. і 

яка є зразком гумаююго ставпенпя до тодей дпя бе'3mч :юкоУJіль. А!н:' 

судячи 3 цtєї оrрави, багато її норм вияшJяються недосяжними й ,'J,O тепе

рішнього чму, бо ще в Старод.авній Греції .'Іікар нр>кяг,ню~: <•Нікому не 

піднесуніків смертонопЮі'О, навіть якщо про це Іюпроопь. Тd.КОЖ не дам 

гакої поради інпюму» [9, с. 141-142]. 
JlоГіЧІJИМ, 3 ТОЧКИ :юру .1\Юj.J<l'ІЬНИХ ТіІ е'І11'-ІННХ ІЮГН:ЩЇН, і 3аСJ-!ОFІдЛИМ 

на :JaKOHi преДСТаВЛЯ.Є1ЬСЯ ріШСІІНЯ Є~ропеЙСfоКОГО суду 3 прав .'!ЮДИНИ 

по справі rромадянки Спшгучен01 о Коро11івстна пані Діани Прітгі (Піаnе 

Pretty) проти СпОІІ)'ЧЄlЮІ о Корочівст:'!а Вє'ІИКої БритаІtії та Північної 
Ір,Іандії. Заяsниця ·- .В-річшr жінка, яка прожива;: зі своїм 25-·річним 

чоловіком, дочкою та онучкою уражена хворобою рухових нейровів 

(MNI>). Хвороба характери3ується пр01ресуючою м'язщюю сшбкістю, 
яка ураж<к м'язі, що дові•ІJ.но скорочую'Іься. СмерТІ· н,1(Тао, як правило, 

внаслідок с1абкості .\І'язів, які :мбезпечуюп. дихання, а та1~ож м'я:<ів, які 

контро:1ююп. мmшення та кс,втання; стабкість і~ихатrьш,·х н'я:;ів при ;во

дить до зупинки ,:щхання та ппеuмоні:І. )Коднє пі.кувазю- не: в змозі заrю

біпи прогрссуючому перебігу пієї хвороби. Судом бупо встанов1.ено, що 
хоча, згідно з англійським правом, вчинення самоrубства не є 3.1 Ючином, 

3аявниця, виасп~\ОК своєї хвороби, нє в змозі вчинип1 т1ки й крок само

тужки. Проте, відповідно l\O п. Іст. 2 Закону 1961 р. про суїнид, допомога 
[ншій особі у вчиш'нні самогубства вважасться зJючююм. З огпяду на 

бажання пані Пріггі діста1и таку доnоиоrу від свого чоловіка, СІlпіситор 

3ая.нниці звернувся до генєраш,ного прокурору, апе;шці•апого від,.'J;ілу 

Високого суду правосуддя., до Палати лордів з листом в ~~ксм:у від їі імені 

поnросив надати гарангіУ вепритягати чоловіка заявнИІJ,і до суду, якщо 
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uін, <Ja й б<1ж.анням, допоиоже їй вчинити самогубство, однак їй відмови
ли у наданні таких гарантій посилаючись на Закон про суїцид . 

Розгляr(аючи цю справу Європейським (.")'дом було зазначено, що 

11емас жодного коm:енційного прецеденту. Біпьше того, будь-який пре

Ш?ї~ент, що ма(· відношення до справи пані Прі1Ті, навпаки, спростовує їі 
аргументацію. Судом бупо ви:шаво, що 3 ошяду на ст. Н, існують схожі 

переконливі підсrави, які вимагають від.мощ.ггися від розмежування тих, 

хто спроможній, і тих хто неспроможний учин~1ти самогубство без сто

ронн~>ої дономоrи. Межа між І\ИМИ двома категоріями часто виявляти

мегься на.и.то ~;·онко.ю, і нама гання передбачити в законі привілей дпя 

тих, кого ии;ІЖ<ІТl· нf,спроможними вчинити суїцид, ві_11чутно підірвала б 

1 ·аранrію прана на життя, захищати яке був призначений Закон 1%1 р .• і 
uc значfІО посилило б небезпеку зповживань [10, с. 170-221). 

Ві1чюнлний нко!юдавець у ч. 4 ст. 281 ЦК України закріnив, що забороtІя
ЄТhся задоволення nрохання фізичної особи про nрипинення ії жипя. Отже цієї 
нормою ввс.u.~tш абсолютна заборона на евтаназію. 

Уtаrальнюючн вищесказане слід відмітити, що в будь-якої особи, у nоліб
вій ситуанії . ,. ті ;шш ~ш1 мож•tивих варіанти nовt::дінкн : аб!' самос1;йно доброві

Jьно пітн -з жипн ( ~амОl·убство), або продовжувати жити. 

С11исок .1i~·t:paryp!~: І Чиндин И Жизнь человека. ~мбрион, младснец, личttuсть 

(ф и •юсофско· анч~Jtюлоги'Іеский аснект) 1\ http ://dcmographi<І. rui . 2 Золотьtх АЛ. Содер
жанІІе кат.:гор~<« «ж юнь>> u философин nрава // ПравоведсfІи~ . - 2008. -· N2 2. - С. 190-202 
:\ . Ман~rорін (J І ЦинільІіО·nравова nриро;щ nрава на жипя 11 Часоnис Київського універ
снтету прана . - 2008. ·- 1'02 І. - С. 101 - 105. 4. Макринская В.И . Право на жизнь и система 
.:мсжtJ&ІХ прав ІІІІ•НО('ТІf І/ 5 Рсзrшк Е .С (Е:Іева Серt·есвна) Право на жизнь : flJaждaнcкo

Jtp~вoвr.tc <JСІ1~ ~ІЬІ : Лвтореф . кгнл юрнл наук . 12.00.03 І Уралская государственная 
юрfІдІtч~сІСая ака,nем:,tн . - Ек"теринбур• . , 2007. - 27 с . 6. Александр Никонов Право 
1Іd юпнь .. зто нраво •І<І смерІь 11 http · i,'ЬJacklight . h l .ru!socioOS .i1tm. 7 Фиrюсофский знщtкло-· 
ІJ~;ш·;сскнй с.: J,шаоь. М ., /997. - С 529. 8. Доктора Сш:1rrь ІЮсадят на злекІростул? 11 Ком
.:ожклr.ская 11равд1 : ')98, 8 декабря . 9 Цит rю Голубев ІСИ. Комnен<:ацня морального вреда 
К3 !< сnособ :нШНІТhІ н< ИМ)'11JССТRСІІНЬІХ благ личности . --СПС 2004. -· 327 с. 10. Прітті r < роти 

( ІІолучс~ою Коропі &."Тва 11 Практика Євроnейського Су,,у :; г.рав людини Рішення Комен

тарі 2003. -· .N~ 2. ·- С. 170.·221. 11 Вави :шн Е.В . НекоторІ.tе nроблемьJ механизма защи·rьІ 
~у6ьСКП1В%ІХ гра:п:д.нскю; прав 11 Правоведt~НІ1С.- 2002. -· н~ З.- с. 17&-- І 85. 

Піхурець О. В. 

ПЕРСПЕКТИВИ У ДОСКОНАJJ.ЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 

У СФЕРІІНТЕJІЕКТУ АЛЬНОЇ ВЛАСНОСГІ 

Формування ефектиuної МО!І:Е'Лі функціону вання правової охорони 

інтелектуа.m,Іюї власності в будь-якій країні за,1ежип, від багатьох чин

ників, геновним серед Hfrx є досконаність законодавчої бази . Удоскона

пення та у краіасJ,коrо законодавСТІІа- пе складний та тривкий процес. В 

сучасних умоІ.\ах розвитку світової економіки нормотворчий процес: ма~· 

нокюувати ті :~міни, що відбуваютьо:я в суспітп.стві. 

На протязі осташrього десятиріччя досить активно веде·п,ся робота з 
гармонізаціі н;щіонального законодавства з міжні!.родними нормами та 

99 



стан;І.<.іртами. Це- і1,ОЗВОСІИЛО врахувати вимоги YroJ~r1 про торгові аснеклt 

прав інтелсктуш1мюї шмснО<:ті, та внести щцповідні міни, :щповнення \' 
діюч1 нормюнвн:о-праtюві акти україни. І як наслідок, Україна приєд.на· 

;щсь до СвІТової органі3ації торгів;Іі (СОТ). Законо\! України ні,r 

10.0·±.2008 N9 250-VI ратифіковано Протокол про вступ України до СОТ, 
п.і;J,писаю1й ум. Женева 05.02.2008. 16 тріtвня 2008 року Приrокш1 набрав 
'Іинності та відповідІю Україна приєдналася 1\0 Маррd.Кеської 'у'rсди нри 
3аснув<>ння СО"І, невід'ємними частипами я1<ОЇ є пр..tв<ші до~уш.:нп•, 

включені до ї.і додатків. Одннм. з таких с Уго,,:.~,а про торговельні аспект!'' 

прав інтепектуальної власності (ТРІПС). 

На націонапьном.у рівні діють 11 спеціа.сrьних законів у сферІ пр<:ша 
ію·снек1уа:n,но"і впасносrі: «Про охорону прав на сорти рос:инн, «!Ір• 

охорону нрав на винаходи і корисні модепін, ·;<Про охорону прав на пр(J

миспові зраsки», «Про охорону прав на знаки дчя тоnарів і посП)Т>>, «Пр., 

авторське пра15о і суміжні права», «Про охорону прав на тоrюrрz,фії інте·· 

гралишх мікросхем», ••Про рошовсю;~женп.Іt примірників аудювізvаі<~··· 

них творів та фонограм>>, «Про особrІИвості державного ресулюв.:ш:;·! 

~~іяльності суб'єктів І·о,:подарюнання, поІІ'я:шної :> вироfіницлю~·t, екпюр· 
гом, імnо~пом дисків цля JІа3ерних сиrтем '!читування>>, «Про ·;ахигг t<Щ 

недоGросоніrної конкуреm~і"і», «Про охорону прав па Jазначсrшя rюхо

дження товарін", "Про захист е~>.ономічної конкуреtщїі ... 3<вна'Н'ВВІ 

правовідносини, також регулюють понад 100 з<tконоданчнх та під-;акон
ннх нормативних аю ів. Фактично бу по сформовано пеоfіхідну rюрматн

вно-правову базу, Jакладево опювr1 регулювання ·~юпачепих пранОt;і,і(

носип. Існуюча нормативно-правова ба·!а Jara•roм Вl1)?ішує аиІан;І~. 

пов' язані 3 на;щнням охорони та захисту прав на об' скти інтелектуа•н,ної 

впаоюп,і. Раюм ·;тим, с ни-;ка понажень у цинілмюму законод<шсп<і, >:кі 

ще не досить повно, а подекуди і взагані не в~ч·гупмшані, особпиво це 

с.тосусться патентного права, нравової охоровп засобів індин~t.уа.'Іізаці"І 

та нетр;:щипійннх об' СК'Ііn. у л>' юку :1 цим нагальною необхідністю ста.: 

саме р<нроuка і нрийнятгя окремих з<tконів, а не І\(НіІІші'ння існуючих. 

СІрзтегі•пІим ншІрІL\fком України в зовнішньоекономіqніtі rюпітині с 

інгеrранія до Європейп,кого СоІ<лу, тому на протюі 200і\ ро~>.у ч•ивdJІд рт

робкіl нор\1<tТИ1ІГЮ-!!раrюнІtх <1ктів у jMMKilX міжнароцншо, "30KJI<C'\1il rвропе\1-
ського, захоrю,сJ,аrктва у сфері інгелеюуатrиюї 131аоюсті. На рош15ід до Вер

ховної Рщщ України пРрс.щurі кілька 3аконопроеК1ів, які спря;,ювюrі па 

приведення у відповідніс!'Ь до вимо1· )l:иректив Ради ЄС «Що;ю :;аnре>ва· 

дж<'ННЯ сертифіката про додатковий захи<..т медІ1ЧНих продуК11В» від 

18.06.92 р. No 1768/92, «Про правову охорону біотехнопшічних т,шаходіІ.І» 
від 6.07.98 р. 98/44/ЕС, <<Про правову охорону топограф ій на.півпровіднико· 
вих виробів» від 16.12.86 р. N~ 87 /54/ЄЕС «Про пр;шову охорону нромисю
вих 3ра3ків" в~1 13.10.98 р. N• 98/71/ЄС «Про набшІЖення закшюдавсrnа 
держав-•шенів ЄС, що стосуєn.ся торгових марою> від 21.12.88 р. 89/104./ ЄЕС 
«Про торговеньну марку СпіrІЬНОІ'И» нід 20.12.9:~ р. N~ 40/94, Рег~а.мснту 
Ра;"І.и ЄС нід 20.03.06 р. N~ 510/2006 «Про охорону географічних .х.значень та 
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вказівок ноходжею-Ія сільськогосподарської продукції та продовольm1х то

•sаріВ>>, та реаJrізаи,Іі пропозицій іивесторів і )"іасників Форуму « Влада і біз

нес ··· партнерИ>> С1'0Совно nолЇJШlСЮfЯ іІmесги:ційноrо к.пімаrу в Україr·rі. 

3<)KOJ юпроекти дозволять подальше удосконалення ві,цносІfіf, nов'язаних з 
виниюІенням, набупям, здійснсЮІЯм та захистом права на винаходи та 

корисні моде.'Іі, промиспові 3разки, торговельні марки, ко~mонува~шя інтег

р;ньних мікросхем, rсоrрафічні за1наченн.я. 

Таким чином, можна констаrувати, що в Україн\ закла,~J,ено основи 

:!rtконодавчої та нормативно-правшюї бази у сфері права інте~ н:октуа.ІГЬної 

ГІ'Jіююсті. Утім говорити про наявнjсть ефективної модепі охорони та 

1ахисrу об' єктів права інтелекrуалLІюї власності не можна. Багато в чому 

rюнr> в~-:<ста< від сучасного екоН<)Мічного розвитку нашої країни, а також 

~:іЖІІdродної сnі .пь1юти в цілому. Характерною рисою національю1х 

rюр~t<пишю-nранових актів є внутрішня ро>Га;"Іужсвість акремих його 

нор~r, протиріччя між загапьним та снеціальним законодавспюм та rіа~·а

то iнrrюJ о. Ртночинати нормотворчий процес необхідно :1 нр11Иняття на 
/!.<'рж?.вному рівні програми удосконалення націона'rьної системи охо

JЮНИ права інте•1ектуальпої власності, формування стратегі•ІНИХ ці'Іей, 
с:,ш;r<шь та пріоритетін розвитку На.ІІіОШІ'ІЬІюї системи правоваї охорони 

наукова--технічних досяп1ень на внутрішньому та зовнішньому ринках . 

Бу:1ь-які зміни чи доповнення ;:ю :ІакОІюдавства припусrпмо вносити 

нР ті. н.юr з дотриманням міжнародних пацдартів та вимог, а і з метою 

)'\)'ІІІ'JШЯ внутрішніх протиріч в системі правового з<1безпечення охоро

ни інтслектуа'ТЬної нласності. Враховуючи при цьому складність про

(і'Тсм та особ.ІІИВР значення резу.ІІhТ<1'Іів uпелектуаш,ної ді.яльrюсті дп>r 

р':нттку t'ycni пьстна і держави. 

Кириченно Т. С. 

ДО ПИТАlШЯ ПРО СУТНК'ТЬ СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСJ.НІ 

Поня·rтя « ПравовідношенНЯ >> - с важтrивішою категорією загальної 

теорії ирава. Багато науковців присвятили свої наукові роботи пошуку 

щодо RиJначенпя nонятrя провідносин.' У кожній Іалузі права І!е.'Іися 

наукові пошуки, т<~к у цивільном праві - О.С. Йоффе, В.О. Тархов, у 
rіместому праві- Є.М. Ворожсйкіна та інші [1, с.68], [6, с.183]. 

У науці сімейного права існують різні думки щодо визні!чсння по

няrrя смейних відносин: Р.О . ХаrІфіна, визначає сімеЙІІі відносини як 

суспільні ВL'ІНСИНИ, врегуньвані нормами сімейного права (5, с.51]; 
С. М. Ворожейкін нважає, що сімейні правовідносини не резую.тат вреІ-у

Іювання цих відносин 'І-юрмою права (1, с.68]; С.С. Алексеев вважас, що 
пренметом рсrупювання сімейного права с не просто сімейні відносини, 

а nідв11адні сімейному законодаІ3СІ'ВУ сімейні відносини учасники яких є 

носіями не11них прав і обов'язків . На нашу думку <<сімейними нравовід

носинами>> можна нважати правовий зв'язок, який виникає між 

суб'єктами суспільних відносин, які наділені суб'єктивними nравами та 
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обов'язками, врегупьованИІ>ПІ нормами сімейного права ми вважасмо, 

що данна проfопема до кінця не вирішена та шпрt•бус комплекСІюго 

доспідження пробіlсм сімейних правовідносин . 
Також спід р03різюrrи поняття сіме,:mи.х правов:ідlюсип та сімейних 

відносини. О.С Иоффе писав, що праІ<о ма(" справу чише 3 зстнілшім 
світом, а Ht' :{духовним [6, 183]. О.С Иоффе., \1. Д. Шаргщюдский вкюу
вали шо в~:(tюсини кохання, пова1 и та інші подібні. Н(~ ."<:ожаиво нреrу

mовати нормами права, вони можуть лише сприяти їх розлпку [6, с 183]. 
В.А Ватрас вважає, що фактичні сімо1ні відносини є •зі;нІосинами між 

потенційними суб'єктами сімейних правові,uлосин, як•. ·~.1ходяться поза 

сімейним правовим полбІ [2, с.369]. На нашу думку 1цоб дати відпові;(ь 
на вишевказані проблемні питання, необхідно проаналізу вати як р03вн

ІJ<lТ!ися <:імейні відносини. 

Як свідчать історичні данні - )LТІЯ первісного етану ІJО':nитку пюдсгва 

хара:кт1•рні п'ять форм шлюбу - кровносгюр~'-І.Нена •.ім'я (харакrерні 

шлюбні відносини між братами і сестрами, 3абороня:шся між бантками 
та дітhми); екзогампа (період існування rрупового шп:юбу розrювсюдже

не «материнсnке право••); парна сім'я- заборона одруУ-()·нюиоІ 1 крон

НІН-І родич<н1и»; па·Іриархальпа сіи'я -·головою і ооювою є чшюві.к; мо

нш·амна сім'я - найбі.Ін.ш досконала форма ш.тобу, ч•ш•шік мав пр<ню 
подружньої 3ради та M<JB право розірв<пи штпоб, його в:Іад3 грунтувалася 
на меті нар\ІджешІя дітей, тобто продонження род:;; rюдиніІ це 

об'еднання пюдей, пов'я~аних кровним зв'язков (4. с. 511. 
Сучасним законо.·~аьспю:w визнач·~но, що ш:поб - це сі\Н.'йннй сою·1, 

тобто сrюво «сімейний», засвід••ує, що шлюб створюс сім'ю, а не спрямо

ваний на їі створенн.<І. Сrюво «CtJIO'J» підкресное 'Jаконо~Іавче ІНІJН<НІВЯ 

теорії догоnірної нрироди ш 1юбу, яка зумоюноє й01о f'іrп.ІІИЙ хараІ<тер. 

У шлюбі можуть r•y п1 пише жінка та чоловік, тоГпо осо6и різні за но;1сщ. 
Цим відкидаються спроfіи окремих нредсrавниюв секс,<t'ІМІИХ мснт.

шtшстн, які G'юп.ся за у-шконенвя <<Ш.lюбу .. між осо(іа:ми однієї ст<1гі На 
HdJ.'.I)' думку IILII06 Є еі]ИНОЮ ПраБОВЗЮ формою ОjJГ<ШЇ'JіЩЇЇ СіМРЙІЮІ О 

житІЯ чолавіка та жінки [7, с. 12]. 
А як рощинаються •:J:,актичні Rідносини? На сьо'ГОдні ні:•.носини між 

чо.•ювіком та жінкою можна н;нвати фактичними, копа, по-псрІНР пара 

нроживає на одній територіі, по-друн.>, веде спі•1ьне господарство, 1 по 
третє, не реєструс сної відносини в Gрганах державної впади. Так, чоловік 

та жінка, які пері'буваютІ. у фактичних Ш.JІЮбних відносинах і НІс' :\tають 

наміру надавати їм юридичного оформлення народжуют1, дигину. У даюnй 

апуаціі виникає поряд i"J ІІОВИс>І баn,кінським правовіщюше.ШІЯJІf і rлшобне 

правовіwошешrя, коли полружжя реєструє rшrюб 1 ме-1 'ОЮ встанов.пення 

походження юпини ві;\ осіб, які перебувають між собою у шшобі до наро

діКе.ІШЯ дитини [3, с ~·3-36]. Ми 3годпі :1 думкою В. А. Вюрас, що фактичнj 
вwюсшси набуваюл, статру сімейних правовідно...--ин, m·ПU€' з момrнту вини

кнеmrя постійного правового -зв' язку мж суб' скrами, яких норми сімейного 
права надіJNгься взасмим.и пpaiX111rn і обов' юками !2, с. 369]. 
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Т"ким чнном, погоджуючись на фактичІПІй ІШІЮб, громадяни тим 
са.нІ-ІМ і\Оf.І}'(Ка~~ть певну невизначеність подалмпих відносин у юриди

•нюм розумі.ні. оскільки їх -зміст сrановнять юасмні права та обов'язки. 

Осt ·dнні ж ш::ребувають під захистом закону ;шше в зареєсгрованому 
J І І.1 ІЮбі (п . 2 ст. 2 СК) . Як правило, від.нооmи у незареєстрованому шлюбі 
Gyn) юrьо1. виІ<нючно на по•ч·1тJtх та усному дшоворі. Фактичне спільне 
нроживаІJя не н;;.жаєrься lШІюбом, а трива1ісп, фактичних шлюбних 

ВJД!і,КИН і характо~р подружніх зв'яжШ між їх учасниками не мать право
вого значеЮІя [7, •:. 12 ]. 

·3 rшшевка ·1анного можна зроб11ТИ висновок: 

l . Сімейне нравовідношення необхідно розгпядати як правовий 
ш' юок, що виннІш є :иіж їх суб' єктами які на;J,:ілені суб'єктивними нрава

м.r т~ обов'язками передбачени.м:и нор:wами сімейного права. 

l. Чищшй Сі\tейпий кодекс у3аконив сьогодні тільки урочисІ)' фо
риу ре,·сІ·ранії і позбавив тим сюшм монодих людей, які не можуть до

щенити собі УfЮЧИСІ')" рессt-раці.ю •н:-рез фі.нащ~ові причю1и, всгу11ати в 
3i:Jf' t'\" •Truu<нн1І1 шлюб без певної фінансової підготовки . 

:1. Сі_>А ей.н і правовідносини необхідно відмежувати від сімейних від
Н\ІС ІІІІ 1 ·а фаКТИЧІ<ИХ відНl•ПШ . 

( ' ннсок літераr:ури: І Ворожейк~ІІ Е М . Семей r.Jьtе нравоотношения в СССР . -
М 19'2 -С. 68. 2 В<.трас В.А. Збірник наукОЕИХ праць юридичних і nолітичних наук . 
Вн r;уск /J . - ({ !н -т дерави та права ім В . \1 . Корецького НАН України, 2004. - С. 369. 
3. дrмневи•t Jl . Суrнісп, і ретроспектива становленf!я l<.t розвитку шлюбно-сімейних 
нrлн(•О:иоt в Укран" : /!Мала енщклопедія нотаріу~:а . - 2004 - N~ 4 С 33-3(, 4. Рясенuсв 
Р. .\ '- ·~. жіін()С 11р:щс- . - М, 1971 5. Хаnфина Р .О . Обшес учение о rІравооrношении ·· М . 
1974. ·· С.5 1 . б . Иоффе О.С., Шаргородский М.Д Dopocьr теорюr права - М ., !96\ . 
С 183. 7 JІеч аена АМ. Семейное нраво.- М ., 202 . - С. 12 

- ----- --#·- -· · ·-- ------ ------~ АпіНаСЮКм. ~п. ------- ----------

ПРЕДМЕТ ВІНДИКАЦІЙНОГО ПОЗОВУ 

Останнім •tасом у корпоративній юридичній практиці намітилася 

н·ндt:·н;Іія щод•J !Ііднесення до предмету ві.н.'1икаційного позову тради

ційно невласІ ивих йому вимо1 · - про витребування бездокументарних 

цінних наперін або чаСІ·ок у статутному капіталі акціонерних товарисrв. 

Ошнщ із приводів до подібноrо, Н<І наш пor.1rnд, <<непорозуміння" є не

рrконJння володільців зазначених пр•ш, що про:дметом віндикаційного 

позову мпже бути будь-ЯlІе майно . Нормативно правовою базою пuдіб

шtм м і ркущІнням виявляється cr. 387 ЦК, відновідно до якої: <<власник 

~-Іає право витребувати своє майно від особи, яка не:~акошю, без відnові
дної пр<нюІюї ІІід.:тави .заволоділа ним». А та11ож, ст. 190 UK у якій наво
і.J.ІПhОt ни·з нач•'ння майна : •<майном як особпив им обЕктом вважаються 
окрбІа річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки. Май

нові нрава t" ш·споживчою річчю. Маіінові права визнаються речови."\іИ 
правами •' . Таким чином, деякі правники переконані, що предметом він-
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;(икаційного позову окрім uщивідуа'Тьно визначених речей також м<r 

жуть бути й майнові права. 

Очевидно, що одним із приводів до побудови таких <<Ш'ориІ·інааь

НИХ» юридичних конструкцій виявилися 1ашачені нормативні поно

ЖРння: чинного Цивільного кодексу України. іх невиправдано широкий 
юридичний 3Міст упосдпанні з непрофесіона<Іізмом: окремих практику·· 

ючих юриоів обумовлюють необхідність замисІнтися над доціrп.ніспо 

використання в поточній редакцїі ст. 387 UK терміну <<майно» замість 
терміну «річ·> Застосування його в редакціl ст. 190 ЦК як родоноrо ло
няття по І'ідношенню !\О речей, а також маіінових прав і обон' язків -; 
олІЯДу на теорію об' єктів цивіJІЬних прав вил1яд.ає lТ.і.JJком rлyuuпiJІ'.! та за
с;ІупJвус: на пі;J;тримку. Чого не можна екюати по ні;люJШ'ffі!lО до cr, 387 ЦК 
'оrляду па заrаш,не вчення про речові права та1 еорі1о права влаєн,Jсті. 

По-перше, загальновідоио, шо ()б' єктт, nр;ша внасності :1к о;-цюr\J 3 
найповніших речових прав завщдн виСГfІІа~- ін"l.нві;:~;уа.тн,но с·;и:нtа•!ена 

річ - пренмет ювнішю.оt·о матеріаттьного світу створений самою приро

дою або працею пюдинн . ()б'єктом нрана впасносгі може бутн й. майІю, 

тоді, копи ні[( ним ро:;умієтьс:я сукупність речей (наприкнад, домово·то·· 

,;(іпня ., розташованимн на земепмІій ді11янці об'єктами нерухомості). [ 
,Іж ніяк не можуть бути об'єктом нр<ша В.'Іасності майпові права ., а 
обов'язки, перші 1 яких відповідно ;~о ч. 2 ,т. 190 ЦК вишаюти:я на дОNІ
Г<Ж ще й: речови~ІИ праRд~ІІ15 '. 

По-друге. одне і:~ значень терміну "м:н1но., як сукупності рече~; не 

<ОТОЖН<' значенню 1-(аІІОГО терміну як майноних пр<ш та оGон'яжіл. У 

·ш'язку із тим на неоGхіl\Ніс!'ь розмежування вказаних нон;ІТІ, необхідно 

sвернути особлину увагу. Під майном )!К сукупністю речей ршумkп,сн 

будь-яке їх поєднання в ·~анежності віц їх гопюдарс~:-кого при 1наченни. 

Об'єктом таког<J ма~tна завЖ.ll:И виступають індивіду;;rп,но··ви;нач••ні, 

Іі'Іt'Сні речі. Пі.r\ майно.\! як майновими і!рі!нами і обов':вками роJу;v,j

ються в~<Іюві.цно або права вимоги aбtJ зобов'я:н·п.ш.> праноні,:цюшевин 

(о. 5U9 ЦК) мМшовот змісту. Об'єкто!І.І дююrо ви.1.у майна є невна пот:-
;(інка (діі) учасникіи :юбов'юа:п,них цивL•Іьних 11равонідносин з нривсцу 

визначеного майнового надання. Очевидно. що сукупність речей тд. по

ведінка уqасників зuGов'язальн.их цивіJтьних правовщносин - це ріин 

юридичні поняття, що щ~ночаою не заважає рол.Ішц.пи їх в яко.-ті у3а

г;tпьнюючого для них і JІ.-'ІЯ всіх ішnих майнових об' єктів цивіJІьних прав 

- понятrі майна. Таким чином, понятrя майна як особ;ншого об'єкту 

цииільних прав (cr. 190 ЦК) в якосгі речей, сукупності речей та як май
нових прав і обов' язків відрізняються одне вц однот. 

По-трете, хибною видається ду:~.tка, що ~ах ист абсонютІю всіх иайно

вих прав можпивий речова-правовими засобами захис1у пинільвих nрав. 

Речово-·нравовий -~ахист цивільних прав ~южrrивий пише но відншuенню 

54 Теердження, що майнові права ВИ'JНШоп.ся речовими правамн неспра
ведливе, оскільки об'єктом майнових прав є поведінка (діл) особи, а не річ. 
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до речей. Своєю метою він має відновлення фактичного панування осо

би над річчю, повер.ненвя речі до 'Сі господаря, уі:унення перешкод у 
здійсне1пrі ним речового права на неї. У той час, я:к фактичне панування 

(володіння) особи пад майновим правом не можпиве через його безтіле

сність, неоречевл:еність у вигляді матеріапь:ного об'єК1у. Все над чим 

панує уповноважена особа в якої є майнове право, так це над поведінкою 

~юбов' язаної сторони в цивіrrьному правовідношенні. Вона може вимага

ти певної поведінки від зобов' язалої особи, а 1> ра.>і їі відмови від 

обов'язку вимагати його примусового виконання, тобто захищати своє 

майнове право JЗід порушення. Отже захист майнового права можливий 

лише зобов' язачьно-правовими засобами. 
По·-четверте, безспірним в теорії цивіпьного nрава більше а ніж дві 

тися:чі років залишається п:ід,хід до визначення предмету віндикаційного 

позову. Переважна більшість цивілістів ще з римських часів вважає, що 

нии може бути :1ише індивідуально визначена річ, яка збереглася в на

турі на момент пред' явленвя вllідикаційного позову. Або навіть речі 

визначені родоrмми ознаками, які бу.ТІ.И належним чином: Шдивідуалізо
вані. Предметом віпдикацtйного позову може бути: також сукупнkть 

Шдивідуально визначених реqей - майtю (наприклад, головна річ і при

належність і, т . ін.) . Пише в цьому розумівві в теорії цивіпьного права 

nрийнято розгшrд<ІТИ майно як предмет вінди:кацій:ноrо позову. Ті прав

ники, які вважаюп, по-іншому діють всупереч теорії цщвільного права, з 

наміром досяГ1'И своїх тимчасових приватних інтересів у розріз усrале:ній 

юридичній прюпиці, яка відточувалася й складалася віка.м:и. 

З усr,ого скюаного ми схильні зробити ·нас'І.упний висновок Диспо-

3ИЦія cr. 387 ЦК України в якій вживаєгься термін «Майно», маючи на 
увюі термін <<річ•>, не дивпячисІ, на 'іі теоретичну обrруtпованість є од

ночасно юридично не точною, оскільки з практичної точки зору пред

мет вітщикацій.ного позову завжди іtщивідуалізується у вигляді конкрет

ної речі або їх С)'І<упності (JІ.rайна) . Тому, щоб у подальшому заuобігти 

необтрунтованому вюrючеш:~ю до предмету вівди:каці.йного позову ів

ших майнових вимог, пропонуємо внести зміни до змісту с.т. 387 ЦК України 
в якій терміІІ <<МаСІНО» замінити на термін «ріЧ>'>. Такі зміни видаються ви

правданими, оскільки дозволяють більш точно збалансувати теоретичні та 

прш; .. --r~,чні погтщци: :правників на предмет віндІ-шаційного позову . 

ЄвкоВ. Ю. 

ОХОРОНА ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФJЗИЧНИХ 

ОСІБ ПРИ ПРОВЕДЕННІСУДОВО-МЕДИЧНИХ 

ТА ПСИХОАОГО-ПСИХІАТРИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗ У ЦИВlАЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Висновки експертів є одним з засобів доказування у цивільному 

процесі . Необх~ІJ,ність проведення судової експертизи виникає в разі 

потреби з'ясувати обставини, що мають значення ДJІЯ справи і потребу-
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ють спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремео1а тощо. 

Судова експертиза грає важливу ропь у отриманні доказів, які ·щатні 

лопомоrти сторонам та суду встановити необхідні юридичні факти, які 

сприятимуть справедпивому, неуnередженому та своєчасному щtрішеп

ню цивіш,них справ. Разом з ти:м, деякі види експертиз можуть бути ви

користані судом дпя перевірки інших доказін - пояснень сторіІІ та третіх 

осіб, покюань свідків. 

Нове розуміння суті та призначення циві'ІЬНОl'О процесу - як шщан

ня державно! гарантlі захисту порушеІЮ!'О чи оспорюваного 

суб'єктивного права - робить актуальним питання дотримання прав 

фізичної особи як при здійаІенні правосудця в ціпому, так і при реаліза

цlі окремих інститутів , в тому числі судової експертизи. Особпивого 
значеІпІЯ це положення набувас тоді, KOJIJ·І експертиза призначається 

щодо людини -- учасника процес)'. 
Зокрема, це стосується проведення різних видів судово-медичних 

експертиз, судово-психопогічної та судово-нсихіатричної експертизи. 

Особливістю цих експертиз є те, що об' сктом доспідження при їх прове

денні може бути людина, яка мас власну волю та іІпереси, які можуп. 

бутu порушені нри проведенні медичних досніджень. 

Чинне цивільно-процесуа;Іьне законодавство України регламешус ста-

1ус експерта у цивіГІьному процесі, порядок призначення та проведення 

судової експерппи, а також права осіб, які беруп, у•шсгь у справі, під час 

призпачешш та нровеrГJ;ення експертизи. У ст. 146 ЦПК передбачені наслідки 
ухилешІЯ особи від участі в експертизі та від подання експерІа.\f необхідних 

матеріалів чи документів. Крім того, процес)'<tJІьний закон передбачає два 

випа,іl;КИ, кони l)'д має право постановити ухвалу про примусовий привід чи 

направлешІЯ особи на LJ'дову експертизу (ч. 2 ст. 146 та ч. 2 ст. 239 ІJ,ПК ). 
Проте, ЦПК ніяким чином не охороняє прав особи, яка п.осліджупь

ся експертом. Разом з тим проведеІІІІЯ медичної, психіатричної та психо

!Іогічної експертиз пов'юано з обмеженням деяких особистих ш~май:но

вих прав фі:ІИчної особи. 

Перш за все, це стосується обмеження права особи на особисту недо

торканність. Відпові;:що до cr. 274 ЦК обмеження особистих немонінових 
прав фізичної особи, вегановлених Консти·rуцією України, можливе 

'Іише у випадках, передбачених нею. Обмежешш особистих немайнових 

прав фізичної особи, ветаповлених ЦК та іншим законом, можниве лише 

у випадках, передбачених ними. Норми ЦК не містять підстав для обме-

ження права особи на особисту недоторканість. Крі.м: того, відповідно до 

ст. 43 Основ законодавства про охорону здоров'я. д;ІЯ застосування мето
дів діаnюо·ики, профілактики та лікування необхі""J.на згода пацієнта. 

Щодо паціппа віком до 14 років (мапонітньо!'о пацієнта), а також паціє
нта, визнаного в установленому законом порядку недієздатним, медичне 

втручанІІЯ здійснюється за згодою їх законних представників. Це свід
чить про неможливість медичного втручання до організму людини без їі 
згоди. Щодо особи, яка маt· бути досліджена ІШІЯхом проведення щодо 
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неї .:удових експерти:; ніяких псд.ібних вка>івок не існує, в той час як 

'-Yf(O~<i еr.снертизи ЗІJ,ійсшоються методами , які передбачСІють втручання 

у орг~FJ.і:ш пюдини або до ії психіки. 

Вка ;ан ;~ проб.тема потрРбу є вирішення на piJJнi чинного нроцесуа

' .Іьного -,акон:у шляхом визна'lення нравового стаrусу особи щодо якої 

.щійснюп'ЬСSІ екс11ертнс досJідження. Зокр~'ма необхідно надаги такій 

<кобі наСJупні пpaJJ<~: 

-- ІJрано на отри:мання достовірної і повної інформаці:і про в досrуп

н і й формі інформацію про !•tery проведення доспіджень і інших заходів, 

що ·щій •. :нюються :J Mt'TOIO ексnертного досnі),ження: 
- право ШІ отримання компенсації за 1прачений заробіток чи відрив 

ні.: t ЗіНІЧ<~йних заняп,, а також витрат, пов'язаних з ш~реїздом; 

-- право М3.іЮЛіІНЬОЇ, НІ'ПОВНОЛіТНЬОЇ ОСОбИ, ОСОбИ, Діf:3Щ\ТНЇСТІ, ЯКОЇ 

,,fімежен~ та особи , яка ви~нана нсдіfздатною, на присутність пі;r час 

t~ровсдення експертних досліджень за-конного прсдсгавника; 

-право на :збррежt>ння 1; тасмниці стану здоров'я у зt~'юку з о,им пра

ІЮ на КІІОП(У~ап1ся про проrоношепшr внсновку експерта у '!акритому 

судовому :>а( ~LJ.анні .: 

- право на о:знайомлеІП!Я з висновком експерта; 

.. право у ра:Іі незпщи ·• випювюнн1 експер·•·ия .. вимагати нроведен
ня а'ТІ,тсрпативної ексщ·ртн·~и . При цьому особа ма(' нр•шо •:і'!мосгійно 

об1-: рати екснертну установу га експертів. 

Вакулович Е. В. 

3АСП:.РF.ЖЕНШІ, ЩО СfОСУЮТЬСЯ ПРИПИНЕННЯ 

ТА ЗМІНИ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕJІЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

Персд<Іча кшсr f'лхом 3еме.rrиюї ділянки сво1 ·о права володіння та корис-

1УК1rtн~~ нею і.mпій особі в біТJЬшсхті в~mаJІІ'ів з;\ійсшоєп,ся ІТJляхом укна
пt•нш; ноговору найму (оре1щи) Jеме; іЬІІОЇ ділянки. Особнивість об'скта 

Jщпнюру найму (оревд.и) земе.'ІЬІЮЇ дінянки обумовлюс йо1о специфіку та 

'Ісобливосгі нравоt<ого реІушов;;н шя. Підвнщена увага при врегу.•Jюuанні 

изначених правові;щопш обумовлена тікож і mироким sастосуванням 
Ісмсльних nі: Іянок у різних ви,цах господарської дія.rІьІюсті. Зокрема, вони 

ви:корис•·овуют1.ся і як основні Rиробmfчі фонди, і як місця дпя розташу

В.І ІІНЯ іншю видів нерухомого майна. Тому в суб' єктів гос.подарюFан.ня 

Іщним• нсоfіхідн:іеt'Ь юридичного оформлення права на земе'lt.І-Іі діrІЯНКи. 

Якщо порівнювати правові нідсгави набутrя nр<ш володіння та ко

ристувюшя 1емсльною ділянкою, то найбільш привабrrиною nерш :~а все 
уя tІ •Іяється право власності, тому що і стаека земепьного податку є ниж

Ч<>ю, т;н:ож можна ви.rі.І.І.ІЮ щюдати земельну ді..'ІЯl·rку та отримати гроші, 

або персдати під з<ктаву дня отримання фінансування тощо. Але з ура
хуванням певних чинників ор('Іща може fіути бL"Іьш зру•нюю, осоfіГІиво 

на nочатку тсnодарської ді>шьності. 
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До таких чиню1ків можна віднести, зокрема, відсутність можливосrі 

у нерезидентів і в українських юри,.':І;ичних осіб, у стю-утІюvrу фонді яких 

є частка нерезидентів, придбати право власності на сільськогосподарські 

землі. Також, земет.ні д1пянки, що знаходяться в державній та комуна

лІ.ній власності, на яких не розтаnювані приватні об'єкти нерухомості, 

дозволяється продавати вию1ючно через аукціони, що r:e иоже гаранту
вати досягнення мети придбати певну діnянку і стартова ціна під час 

прове-дення аукціону збільшується у декілька разів. Тому типовою єси

l)'ація, коли земельну діJІянку отримують за договором ор•.~нди, будують 

на ній об'єкт нерухомоо·і, а потім вt-п<упають 11 за ціною, визначеною 

експертом і затвер;~женою відповідним органом державної вла1щ або 

місцевого самоврядуванР.я. 

Спід зазначити також і те, що на відміну від детатrьшіі регламентації 

здійснення і захисту права власнооі на земельну діпянку, при наявносrі 

спеціапьного законодавства, бю·ато аспектів правовідносин за договором 

оренди земельної ділянки залишається на узгодження сторін. Тому 3Міст 

конкретного договору цього виду є безперечно важливим дпя сторін, 

оскіпьки визначає правовідносини між сторонами. Особливе :~начення 

:~міст договору мас дня орендаря, дня якого припинення договору або 

зміна його умов може нотюти великі труднощі в його І'осно.n:арські~і 

діяльності. 

З урахуванням :\а:НІаченого, уявлясrься важливим :шсрнути ув<ну на 

питання щодо можаивоrо припинення або зміни умов ;1,01 овору оренди 

земельної ді:ІЯнки, які стосуються в більшій мірі орендарів і 'южуть мати 

;~.'ІЯ них негативні наслідки у вигляді збt-rrків. 

Отже, бупь-яка сторона за договором орсtщи може звернутися до су

ду з позовом про визвання договору недійсним. Договір ·:<ренди визна

ється недійсним з моменІу його ую1адення, піс1я чого орендар повинен 

повер1rуп1 діпянку, а сам;; орендної П'Іатні за фактичний строк оренди 

орендарю не повертається. 

Підставами для визнання договору оренди :Jеме:Іьної ділянки ве;~ій

сним є укладення договору неуповноваженою особою afo особою, яка не 
має права оренди; недотримання процедури укnадення договору орен

ди; відсутність однієї з істоnІих умов договору оренди зенельної діrJЯн

ки; неотримання згоди на оренду від іпотекодержатепя; недотримання 

вимоп1 про нотаріальне посвідчення договору. 

За зага,rьним прави'юм одностороннє приІІиненfІЯ юбов'язаюІЯ не

доrrустиме. Але договір може бути розірваний за вимогою сторін, упов

новаженого ;~ержавного органу або треп.ої особи, права якої nорушені, 
тіт1ьки за рішенням суду та на підсrавах, переl\бачсних r; договорі або 
законодавстві. 

Оре1щодавець може .!вернутись до суду з 1н1могою розrрвап1 договір, 

якщо орендар па протязі тривалого часу сутrєво порушує вимоги нюдо 

вшюристаІІJІЯ земельної ділянки з метою, передбаченою договором або 
законодавсгвом, своєчасного внесення орендної шшп1, ьИF:онання вимог 
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:>.<J:Юноrдв,·пщ про ехорону зовніuшього середовища , п.ідтримюшя дре!іаж

них сисrем, щпrщ:мання вимог сервіrутів та іюних правових обмежень. 

В даному Іншадку орендар в певній мірі захищений процедурою 

aП(')lЯJlU, яка може відцапити момент прюІИІі.zння договору, оскі11ьки 

до1 овір прини:н5!с сною з моменту прю1н:яття рішен:І-Jя, якщо воно не 

буде оскаржене. 

Не ниключt~ні нипадки, коли зміна істотних умов договору може 

>робити орен;ч· землі еf<опомі•пю невигідною для орендаря. Зміна умов 

також мшюпша за взаємною згодою сторін. Спір про внесею1я змін під

'Іягас вирішевню в судовому порядку . 

Ане прот/[ воп і орендаря положення розпrядуваного доr·оtюру мо

жут~> бути змін~ні новими нормативними актами. Наприклад, в разі 

·Jмінн прlЩ('; (ури проиедепня грошової оцінки земельних ділянок або 

Jмінн з~мень: юru податку орендна Іma·ta може бути змінена без згоди 

ОІЧ:'Ні \аря, а(іо на орен,r~аря можуть бути: шжладені додаткові зо
бов'я ·мшrя у :ш'юку ·1 підвищенням tшмог по збереженню якосгі rрун1у. 

Також бажапо врахувати можли.ву ситуацію щодо зміни орендодав-· 

цн (йur o стат:r су) і передбачити в договорі збер(•ження його дії в разі 

·шіни u :шсника, а також обоu'я:юк иласника новередити про продаж 

;~ілянки і приорнтетне право на викуп ділянки І! ра.з t ·tЇ продах..-у . 

Всі о6меп<ення, які існували ЩОі(О зсмсньної ділянки до укладення 

;щгоrюру оренди, 3берігаються ні;щосно права користування, що здійс

ню.zтr,ся орендарем. Такими обмежеинями є застава, заборона на відчу

дженпя, Jемельні сервітути, обмежеН.І-ІЯ права кориб-ування ді'Іянкою. 

Об:>:~сження ·n :. т::І rарі пі,Jлягають державній реєстрації. Але через відсут

ніс.r ь единої с.1.еrеми реєСІрації прав на землю реєстрів багато і ведуться 

ІІvНИ рЬними реєстраторами. To~.ry ncpe:1. укладенням дш·овору ОJ.>СІ:ЩИ 

c:: rin перевірИl н відсутність JареЄСІ'Рованих обиех..ень та тягарів rмяхо.и 
с.триманю1 у сюгаріуса витягів із державних реєстрів. Виконання таких 

~ ~ій JІшчно зна:t:ує ризик звернепня до суду з ме-rою оскарження обме

ження права коr иС1ування або юага.'lі договору оре1щи. 

Оrже, 3 урю:уиашш:-.1 того що оренда :іl~ме; п.них ;І,іпянок в біньшості 

внзначаєn.ся умов"ми договору, в орендатора є можпивісn. уникнути 

неfіажаних )Е;я нього сю:уацій за умови рете.'lьноJ: підготовки тексту 

аоrовору та додЕ·ржання порядку уюІа,lенн:я договору. 

ДідукА. Г. 

Є ВРОПЕЙСЬКІ СfАНДАІ'ТИ У СФЕРІ ОХОРОНИ 

КОНФІДЕНЦІ ЙНОї' ІНФОРМАЦІЇ: КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ І НОУ-ХАУ 

1. Закшюдаr•СJЩ1 Украіни про конфіденційну інформацію, зокрема, 
комерційну т<ю .. : ницю і ноу-хау має ряд недоліІ(ЇВ та суперечностей, які 
:.акріпТІсні у норма :< різних законів та підзщщн:них актів. Воно потребує 
Іщосконаленн.я 1а подальшого розвитку, яюгИ має бути невіддільним від 
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процесів гармонізації та адапrацfі йо1·о до міжнародно-правовr1х та євро

нейських стаІЩартів у Lфері охорони конфіденційної інформації (коме

рційноїтаємющі і ноу-хау). 

Згідно з Угодою про партнерство та співпрацю між Україною і Євро

пейським Співтовариством від 14.06.1996 р. пріоритетними сферами aдarrra
цfi законодавства України до законодавства ЄС є правила конкуренцfі і зок

рема нерозкрита інформація. У зв' язку з цим необхі;що привес:ги націона

льне :;аконодавсrво про інформаrЩо, конфіденційну інформацію (комер

ційну таємницю і ноу-хау) у відповіднісrь до Загальнодержавної програми 

адшпації законодавсrва України до законодавсша Європейського Союзу. 

2. у ЄС відсутній уніфікований акт, який місrив би загальні європІ:'йські 
імперативні норми в сфері правової охорони інформш~fі, конфіденційної 

інформш~fі (комерційної таємниці і ноу-хау). Проте європейс.."ЬКИМ 3аконо

давством все ж регламеІnуються окремі пиrання, зокрема, у Дирекгиві 

95/46/ЄС Європейського Парламенгу і Ра;.<и від 24.10.1995 р. <<Про захист 

філІЧНих осіб при обробці персональних даних і про вільне перем:іщеlіlія 

таких даних» встановлено, що доступ до поВідолнених персонюн,них даних 

не повишю атриqиняти шкоди комерційній таємниці Директива 97/66/ ЄС 
Європейського Парла.\оrеІгrу і Ради від 15.12.1997 р. «Стосовно обробки пер
сональних даних і захисrу права на невтручання в особиеге ЖИ"Ітя у телеко

мунікаційному секторі>> передбаqас «npatfo доопупу» до інформацfі (а також 
конфідешJ.ій:ної інформапіі), наприкrщц, персонапьних дш-ІИХ; дотримання 

умов конфіденційносrі при поВідолненні персонаrrьних даних; захисr основ
них прав і свобод та закштих інтересіВ у телекомунікаційному секторі та ін. 

Відносини з приводу розкриття конфідсmJ.ійної інформацfі (комерційної 

таємниці, rюу-хау) в rarryзяx еп:ектроlіlіої комерцfі, наприкrrад, дооиуп до 
комерчійних пdіідо.\.Ілсuь, умови над.сипання комерційтtх по8ідоАJлень га збере

ження при цьому таємниці регламенrує Директива 2000/31/ЄС Європейсь
кого парламеІ-пу та Ради від 8.06.200 р. «Про деякі правові аспекти інформа
ційних поспуг, зокрема, електроlіlіої комерції, на внутріпrnьому ринку» 

(«Директива про епекrрошrу комерцію>>). 

Загапьні стандарти щодо збору та поширення інформації у сфері ко

мерції та промисловосrі, захисrу довкілля, наукових досліджень та нові

тніх технологій запроваджені Заключним актом Конфереюlії ОрганізаrЩ 

з безпеки та співробітнип;rва в Європі (ОБСЄ), який був прийнятий 

01.08.1975 року. Крім того, Комітет Міністрів Ради Євporrn 21.02.2002 р. 
ухвалив Рекоме1щацію N~ R (2002) 2 «Про доступ до офіційних докумен
тів», згідно з якою держави-члени Ради Європи МО.ІІІ.)'ТЬ обмежувати пра

во доСІуву до офіційних документів. Такі обмеження повинні бути чітко 

визнаqені в законодавстві, бути необхідними у демократиqному суспіль

стві і пропорційними з метою захисту, зокрема, комерційних та інших 

економічних інтересів, як приватних, так і державних. За цією ознакою 

можна обмежувати досrуп до до:куменrів, що місrять конфідешJ.ійну інфор

мацію (комерційну таємницю і ноу-хау). Також згідно із зазначеною Рекомен

;r;ацією, у досrупі до докуменrа може бути відмовлено, якщо оnригrюдиення 
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вміщеноі в офіційному документі інформації призводить або може призвесrи 
до порушення комерційних та іІшrих економічних інтересів, не зважаючи на 

переважаючий інтерес громадськосгі в такому оприmодненні. 

3. UаЖJІиве значення для встановлення міжвародних стандартів охо
рони конфіденційної інформації (комерційної таємииuі, ноу-хау) також 
мають міжнародні правові акти, серед яких слід назвати Угоду про тор

гові аспекти прав інтелектуальної власності (далі - угода ТRIPS) та Пів

нічно-американську угоду про вільну торгів.rпо (далі - Угода NAFTA). 
Пош-1 є одшruи із перших багатосrоронніх міжнародних угод, які безпо
середнJ,о спрямовані на створеюІЯ комплексного механізму збереження 

конфjденційної інформаціl" (комерційної таємниці і ноу-хау). У.rода 
NAFTA розповсюджується на Канаду, США та Мексику. Угода TRIPS 
встановпює стандарти захисту прав інтелеюуагrьної Іmасноо·і та заходи 

примусу для дотримання цих прав у країнах-учасницях Світової Органі

запії Торrівлі (СОТ) у тому чис.пі в Україні. Також доречно згадати Модс

пьні положення про захист nроти недобросовісної конкуренції, розраб

пені Всесвітньою організацією інтелектуалиюї власносгі (ВОІВ) в 1996 р ., 

які передбачають захисг секретної інформації. 
4. Поняття <<І<омерційної таємниці>> за закоподавсmом України (ст. 

505 Цивілиюго кодексу України), ідентичне термінам «Нерозкрита ін
формацію> або <<закрита інформація» (undisclosed iлlormatioп) Угоди 
ПZIPS та <<секретна інформаціЯ>> (secret inforшation) Модельних положень 
про захист проти недобросовісно:і конкуренції. При цьому ряд по:южепь 
jз вказаних міжнародних актів були рецепійовані та вклюqені до ЦК 

України, зокрема, в частині визначення ознак комерційної таємниці. 

Так, глава 7 cr. 39 УІ оди TRIPS <<Охорона нерозкритої інформації>> 
містить насrупні умови, nри яких інформація, яку законно контролює 
фі:шчна або юридична особа, набуває статус нерозкритої. Інформація 

вважається нерозхритою, якщо вона: (а) є секретною у тому ро.зумінні, що 

вона в ціпому або в конкретному поєднанні та розташуванні їі складових 

не є загr.ль11оВідомою або легкодоапутtою для осіб, які нааежать до певного 

кола, що звичайно має справу з подібною інформацією; (б) має комерцій

ну чінніапь з огляду на їі секрепrість; та (.;;) за конкурентних обсrавинах 
стала предметом розумних дій для збереження її секретності з боку особи, 

я·ка правомірно контролює цю інформацію. 

Такий підхі.Е( щодо поня1тя комерційної таємниці є характерним для 

бLrn.шocri зарубіжних країн, які для "іі позначення використовують різ

НО."ІаІІітну термінологію: «секрети виробництва>>, «виробю1Ча таємни

ця», «фірмові секрети>>, «торгові секрети>> («trade secret>>) . 
5. Єдиного підходу шодо вtпначення поня·пя « Іtоу-хау» не існує пі в 

європейст,ких нормах, ні в міжнародних договорах. В дооІівному пере-· 

кнаді з анг.гrіJ1:ської термін <<kho;v-how >> слід розуміти- «знати, ЯЮ>, тобто 

<<Знати, як [будь-що зробити]» . Він використовується без nерек!1аду чи за 

досліuним перекладом в біпl>шості країн світу. 
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У зв' язку з економічним ·ша ченням технічної інформації, комІсІєю 
Європейського Співтовариства (ЄС) було прийнято рЯl\ реmаментів із 

застосування ст. 85 (3) Римського договору до певних кzтсгорій утод, 
вк'Іючаючи угоди про передачу ноу-хау та технологій, що було 

пов'язано з НL'<Jбхідністю визначити, які угоди з передачі ноу-хау супере

чать правилам конкуренції, встановлених Договором про заснування ЄС, 

а які придатні дт1я застосуваІmя. Серед них слід назвати Регламент Комі

сії (ЄС) N9 556/89 про застосування ст. 85 (3) Римськшо цоrовору про 
деякі категорu ніцензійних доп)ворів стосовно ноу-хау, а н nодальшому 

Регламент Комkїі (ЄС) N9 240/96 про застосування ст. 85 (3) Договору ЄС 
до деяких категоріtt угод npo nередачу технолоrій. 

У в~цповідносrі до Регламенту Комісії ЄС N9 240/96, «нсу-Jд1f» означає 
масив технічної інформацїі, яка с сскретнаю, С!р1111Іє!Jою і та~<.ою, що здатна до 

ідеюпuфікації будь-яким на ГІежним способом та у в~цювідній формі (ст. 10). 
Дія даного рРгламенту припинилася із ве1упом в силу Регнамен·rу 

Комісії (ЄС) N9 772/2.004 ІІі.д 27.04.2004 р. про застосуваm~я ст. 81 (3) Дого
вору ЄС до категорії договорів про передачу технолоrій. 'у' новому рег

паменті ноу-хау визначається як «сукупність незапатентов.Jлої практич

ної інформації, я.ка отримана завдяки досвЩу та випробуванням, та є: 

а) секретною, тобто незаганьновідомою чи .'Іегкодоступною; б) L1fІІІІІІєВтп, 
тобто важливою та корисною для виробництва ктпракпюї продукції; 
в) Визначеною, тобто описаною у вичерrrно повний спосіб для того, щоб 

можна було перевіритн її відrювЩніпь критеріям секретносгі та суттєво
сті». Ретамент Комісіl (ЄС) N~ 2659/2000 вЩ 29.11.2000 р. нро застосуван
ня ст. 81 (3) Договору ЄС до категорії договорів про досІі,тJJкення та роз
робку аналогічно визначає но-у-хау. 

у ПовЩомненні Комісії Правила про :мсгосування cr. 81 Договору 
ЄС до угод 3 трансферу технологій (2004/С 101/02), які застосовуються 
;щя оцінки договорів з передачі технологій на нідпщ:і,дІ-tісь ст. 81 Дого
вору, додатково уточнюю1ься поняття •<суттєвості» та <<ви:шаченості». 

6 .. Використання терміну ноу-хау н Україні носить Н•'однозначний 
хара~<тер. Тому в юридичній ІІітературі СК'І<Шось декі;rька 11ідходів щоцо 

понятгя ноу-хау. Згідно першому niдxom;, біm,шість вчених і експертів 

вважають, що ноу-хау вкнючас в себе зІmmш і досВід, в rому чис1і і конфі
денційного хар<~ктеру. Другий підхід. Деякі вчені рттядають ноу-хау як 
результат іmелек·rуальної, творчої діяльності і навіть порівнюють його з 

раціона'Іізаторською nропознцією. Третій підхід. Ряд нчених. ршглядають 
ноу-хау як секрети виробнин.тва, чи іншу конфіденційну інформацію, 
:щебі'Іьшого отаrожнюючи ці понятгя. 

7. Автор схиляється до того .. що <<ІЮІJ-хау» як і <<комєрцісіІШ mаЄ.\1НІІЦЯ» 

охоплюються понятrям <<КонфіденчійІюї іІІфnрмт~ії••, якщо ІІЯ іІІфармація .нає 
конкретного адрестна, тобто визначено коло осіб, які ма юТІ. да неї достуn. В 
цьому і полягає ціннісгь ноу-хау, а також воно повинно бути корисним 

або значущнм і належним чином описано. Словом, праВо доступу до щюу

хау» покоїться на кm,фіде~щійній інформаціі; яка циркулює в 3амкнутій сис

темі одного суб' єкта права - фізичної або юридичної особи. 

112 



8. Здасn,ся більш точним підхід щодо розуміння ІІО1j-хау в Регпаменті 
Комісії (ЄС) N~ 772/2004, який місrить нac1yrmi Вимоги до нього: 1) секре
нтісntь, ·юбто ноу-хау не JІовинно бути загальновідомим чи пегкодосту
ІПП1М; 2) суттє8іспzь, тобто ноу-хау повинно бути ваЖJТИвим та корисним 
д.JТЯ вирпGництва конграктної продукції; 3) моЖАиtJість ідентифzку8ати, 
що озндчає ОПИСС\ННЯ ноу-хау у вичерrто nовний спосіб ~1Я того, щоб 

можна було перевірип<~ йоГо відповіднісrь критеріям секретності та сут
Т•сБості. Тому доцільно взJJТИ вказані вимоги за основу при виведенні 

заганиюго поню:тя ноу-хау і в націонапьпому законодавстві. 

Батожська О, В. 

ПРАВО ПРИТРІ1МАННЯ У ДОГОВОРІ ЗБЕРІГАННЯ 

Право пр1-rгримання у !<.редитора виникає у виnадках, коли боржник 

за договором не викопує сбій обов'язок щодо оплати речі або ві;~шкоду
вюшя пш:язаних з нею ви·rрат та інших збитків (ст. 594 ЦК). Право при
тримапня бу по віднесене законодавством до одного із можл:ивих способів 

забезпечення виконання зобов'язання. 
У юрІ.щичній •Іітерату(?і існує думка, що притримання речі є не шо 

\нте як 1acin опє>ративного вп:Іиву, а не спосіб забезпечення виконаюІЯ 
зобов'юання. Проміжна nо:3Иція науковців щодо правової природи пра

ва притримання по.ттягас у 10му, що нритримання у загагrьному витляді є 

одним із способів забезпеч:ешня виконаюІЯ зобов'язаmІЯ, аТJе стосовно 
кrш:кретних договорів при1·ри:мапня слід розглядати як засіб оператив

ного вrtТJІШу. В якості при:кладів наводяться договори, де можливість 

притримання передбачена безrюсередньо законом. Це договори підряду, 
перевеJеrJня нантажу (баг~у), комісїі. Підс1авою виникнення права 
прtпрнмання у зюначРfІИх )l.оговорах с одні й ·ri ж порушення: непшата 
замовником вартості виконаІ111Х робіт у дш·оворі підряду, прові-шої ппа111 та 

інrпих ппатежів у договорі першезеющ наданих поспуг у договорі комісіі. 

На мій погІяд, притри~tання можна роялядати і в якості способу за

безnечення виконання юбов''язання, і в якості :щсобу оперативного 
вruпшу на правопорушника. Оскіrп,ки притримання покликане пише 
nопередІПИ порушення :юбов' язання, вплтшаючи на контрю·ента загро
зою вссnриятпивих дrІя пьоrо· наспідків, то як спосіб забезпечення вико

нання зобов'язання притримання є таким до моменту поруш('ННЯ. Як 

тіfІьки зоf.ов'язання порушується, притримання набувас рис засобу опе· 

ративног() впттиву. 

Вважаю ціrжом оправдаtЮЮ і необхі.,'J,ність нормаТІ1Вного закріrщення 

права на лртщтмапня у зберігача у разі, якщо пою1ажодавцем не викону
СІ hСЯ обоr;' юок щодо оппати в 01бумов.1ений отюк наданих послуг зі збері

гаю ІЯ чи відunюдування понесених зберігачем витрат. Однак при здійснен

ні зберігачем права пригрим;.umя необхі.дно д01римуватись принципу до

мірнооі і адекватносгі вимо:r ретенгора (кредитора, що пригримує річ), 
нраховува rи вартість притр~наното майна та строк прострочення. 
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Право притримання у договорі зберІгання можє М<tП' міспс лише у 

тому разі, якгцо поклажс;дdвець зпісно ухиляєп.ся від оru1гти зазначених 

послуг, а неоднора:юві попередження з боку зберігача ле датІи наТJежно

го результату. Такий засіб може сприяти оперативному задоволенню 

пр<>тензій зберігача без можливої довгої судової тяганини, а також буде 

спонукати rтоклажоданця своєчасно виконати свій обо:з'я:_.оІ< за ~~огово

ром зберігання, що, в свою чергу, убереже його від можnивих нарахувань 

значної пені за прострочення виконання зобов'язання, що досить часто 

ві,.СJ:бувається на прак1иці. Якщо ж, не зважаючи на 1діі1снені '!nерігачем 

захопи rцодо притрю.1агшя майна, поклажодавець ВС•' ж І'<' КИ не никонСІє 

свій обов'язок, зберігач мас право реалізувапtпритримуване майно. При 

цьому вартість майна і nорядок його реалі"Jац.U визначаються у відповід

ності з правилами, встановпеними для задовопсння вимог 'шстанодержа

тепя Ja рахунок заставлепого майна (ст. 591 ЦК). 
Ві,".J;так, )JJІЯ забезпечення напежного виконання покпажоданцем сво

го ооювного обов'язку прuпонуєп.ся внести доrювненюr у гпаву 66 ЦК у 
вигляді окремої стаІТі напушюго >міоу: <<Зберігач має пршо у випадку 

невиконання 1ююrажодавце~1 оГJов'язку з оrшати '\а наrJ.ані пос1rуги чи 

ніСІ.шкодувапня понесс•них зберігачем витрат притрим;ни майно покГ!а

жодавця до моменту внесення останнім необхідвих сум». 

Загородній С. А. 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИ:ШАННЯ .3АСТАВИ 

РЕЧОВИМ ПРАВОМ НА ЧУЖЕ МАЙІ-Ю 

Інститут речових нрав на чуже майно з часів СН)ГО сІанов:Іення та 

рОЗВИТКУ 'ІаЗІJаНdВ ІІ('f\НИ\ ЗМЇН Під ВПГІИВОМ рІЗНИХ ЧЕІ·ШИКіВ, ЗО!<рСМі! 

.шичаєвогu права та націона'lьних правових систем. На :IO·BJOK минупо
го сторіччя до речових прав ва чуже майно ІІЇ:\НОсиписІl сервітутнІ права, 

•ншшеві нра13а, пр,іІЮ забу .. \Оf<И, застава нерухомопі тощ:). 
Еволюція к<п<>л>рії ·вl тс:ви як речового права но чужІ~ манно на те

ренах України простєжупься з часів Київс&r<Ііі Русі до ,Іругої поповІІНИ 

ХХ сторіччя. За цей пrріод існупашІЯ -засгавного нрава улюрюватrися та 

Зdсrосовувачися «особиста форма ·3аставин, <•Застава ШІІ>ік.и>•, •<1аставна 

Іюсесія>•, «З<Ісrава з Jупиш;ою майна у володінні та кс•рtктуванні заставо

давня», <<ЇІютека» та. інші 

За ЦК УРСР 1922 р. застава розптядаr1ася як право на чужі речі, котре 
могло бути їJ:Одатконим до будь··якого зобов'язання. При щ.ому бі,Іьmісn. 

видів заставленого майна передаватrио:: заставодержа·сеJІ'{)-:<редитору. 

В Основ<!Х щwі.'!ІоНОго :~акоrюдіll\СТЮ СРСР 1961 р. та ЦК УРСР 1%3 р. 
сутність засг<Іви як права на чужі речі була змінена віднс<"енням :;асrс:ни до 

зобов'яза'Тhно-правових категорій, а саме до ·~асобів забезвєче''~<ІЯ викоt-fаJпІЯ 

зобов'язань. Але в такому сенсі 3а часів СРСР застава не н;с,була значного 

по1m1рення через об!.Іс>Кення й :<асrосувапня спеціапьню.t зактюдаоспюм. 
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За проеп~м ЦК України від 26.08.96 р . до скнаду речових прав на чужі 

речі Г>у;tи вк.;Іючені сервіrут, емфітевзис, L)'ПерфіціІі, застава тощо. ОднаІ< 

pOЗilir.I П r-:нигfІ с.тетьої чишюrо ЦК Укра'іни мkтить гакнИ п~релік видів 

речових прав н:а qуже майно, серед яких застава не зазначаєтм:я. 

Тнумачення змісту ст. 395 ЦК надає можливість стверджувати про 
відкритісгь щ.шо nереліку та nоділ речових прав на чуже майно на два 

види. Перший скл.адають традиційні, усгалені речові права на чуже 

майно які можна позначити як речові права первісного (первинного) 

х..1рактеру. До них відносятьсst прав(І володіння, сервітут, емфітевзис, 

су ІІ ·:> rфіцій. Д руrим видом речових прав на чуже майно вважаються так 

звані речові пр;ва вторинного (другорядного) характеру. До ffi1X можуть 

6у1 и віднесені право повного господарського відання, право оператив

ного управ,тіння , застава, речове право за набувальною давністю та інші. 

Ана!Ііз Г.'Іав 30- :~2. § 6 ш.49 ЦК, законів України "Про Jacraвy•>, <<Про 

іпсrrеку ·• та літературних джерел дозволяє :1робити висновок про подвій

НИІ1 характер засгаии. Окрім використання застави як виду забе:шечення 

виконаtІІІЯ зобов'язання вона може викорисrоьуватися в яко<.ті речового 
права на qуже майно. 

дргумt'нrацію наведеної nозиції щодо ві;:.шесення JаСТ<ІВИ до речо

вих прав Ні\ qуже найно ~юж.rІиво здійснити rлТUІхом виділення деяких 

характ<'рних (·Знак прав на чужі речі стосовно засrави. 

По-перше, :в.става має похідний від права В)lасності характер. На за

став:н•ну річ ;r заСІ·.аводавця.-боржlшt;а або майнового поручин~ня існує 

право пласносrі (cr. 583 ЦК). 
Пl">-І.(руге, 'tр.зва застіtводержаn~Ія на предмег застави мають абсошоnшй 

харакп?р. 3аСІ<ІВодержате.'1Ь веtупає у відносини 1 будь-якими особами я:кі 
нередусім зобов' юані не порушува111 речового права заставодержателя. Абсо

пютнісп. цього права яскраво Іtросп•жуєтьrя нри зактщпj (п. 575 ЦК). Право
можrюсtі 'І..КТа водержателя можуть ІІК'ІКNати вонодіJ.DіЯ, кориоуванпя і роз

норяд;жеrшя (р~алізаrJ;ію) п~егом заСІавИ (а. cr. 575,586, 591 ЦК). 

По-трете рсчон~ право :щставодержатепя пов'язане 1 tJевпою річчю 

(кn : tи лре; tметом запави t' сам<.' річ) і бс1 неї не існує, тобто нправо слід ус 

за річчю·•. Цн юнака може бути розкрита на прик.1.аді переходу права 
ІСІапюсrі на предмет застави від заставодавця-майнового поручитеrtя до 

:ІастаІюдаrщя-боржвика в порядку спадкування. 

По-четверте р<~човому праву заставодержателя властивий абсонют

ню·І захист. Запаводержатечь має право на захист свого речового права у 

то"'tу ж rюряю:у що й засrаводав{'ЦІ,-в.'Іасник речі (о·. 396 НК) . 

Отже, в~о:-І;шня засrави речовим правом на чуже иайно мас ві,::~дові
д. нt' історично-правове підІрунтя та може бути закріппеним на законо~а

І.Jчому рівні . 

СІJнсоІ< літерю-ури : І.Цившьний кодекс України: Офіц. видання . - К Видавничий 
ДІМ «Ін !Оре >>, 2007.-480 с.; Закон Укра·rни вщ 02.10.92р. «Про заставу>>,{ ВВР -- 1992. -· 
N~ 47 - Ст 642; За•uн України від 05 .062003р . «Г!ро іпотску>иf ВВР. - 2001 -- N~ 38. -
Ст. З І }; ЦнвільнР. Пf·аво України : 8 2-х 1uмах . Підручник / За ред Д-ра юрид. наук, проф . 
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Є О Харитонова; канд юрид. наук Н.Ю. Голубєвої.-- Х. ТОВ «0діссей»,2008; Наутrю
практичний комеюар Uивільного кодексу Украіни: У 2 т. /За відповід ред. О. В. Дзери 
(кер. авт. кол.), Н С Куз11щової, В .В. Луця.- К: Юршком. Інтер, 2005 

Веренкіотова О. В. 

ПРОБАЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПО СПРАВАМ 

ПРИ ЗАСТОСУВАНШ НОРМ 3 ОЦІНОЧНИМИ ПОНЯТТЯМИ 

Наявність помилок у правшастосувальному процесі свідч~rІ'Ь про 

недостатню правотлумачувап.ьну практику, а також про невміrrе :Jастосо

вування оціночних поняТh. ЯкоюСІ. мірою, на допомогу в цьому разі 

стають щорічні коментарі судової, господарської практики, коментарі до 

Конституції України, Законів України, Кодексів України. У процесі за
стосування оціночних значна увага повинна бути прt-щі'Іена ретельному 

11,оспід,женню фактичних обставин. оскільки у разі прийняття рішення 

щодо ·шстосувапня оцінного поІІЯТІЯ, відбуваЄ1'ЬСЯ конкрети:юване норі

впянн» фактичної ситуації та оціночного поняття, тобто порівняння не з 

JаrаJІЬним '3містом того чи іишого оціночного поняття, а з конкретними 

фактами, обставинами, rцо скла.цаюп. зміст оціночного поняпя. Тож, 

бе:шосередньо у процесі такого конкретизованого порівняння, велике 

:шачення нерідко мають <<дрібниці», дета•Іі фактичної сиІу<ш,іі, які 

обов'язково повинні бути ВLтановлені та дослі,.ГJ,жені [2, c.1S]. 
Зокрема, на стадії прийнятrя рішення 110 конкретній юридичній 

справі при засто'-уванні норми права з опіпочними Іюняп·ями конкретні 

обставини порівнюються із стандартом оціночного поняття. Далі вироб

няється оцінювання ТОІ'О, чи співпадаюп. ознаки доспіджувю-Іоп> фак1у, 

події 3 ознаками вtJ,повідного оціно<Іного Іюнятгя, що складають його 
стандарт чи ні. Д;!я. порівняння береться стандарт оціночного поняпя, 

що існує на .'.І'Омепт застосування норми прана. Показово при цьому те, 

що стандарти біпьшості оціночних понять маюп. межі, які, хоч і ве.Іьми 

ро:шорошені та рухтші, апе характеризуюп, мірність оціночнш о понят

тя. Тому у нрш_\ссі порівняння стагщарту оціночного ПОНЯ'ПЯ і3 фактич

ною ситуацією можливе бути встановпено не тільки те, чи включається 

дана ситуація до меж стандарту, але й те, у якій мірі фактична обставина 

відповідає стаІщарту оціночного поняття [3, с. 14-16]. 
Наоунною проблемою, яка може виникнути при застосуванні оці

ночних поняrь- це нитання щодо доведення змісrу опіІю<шого понятrя 

при його застосуванні. Яка із сторін повинна донещити його 3міст, тобто 

здійснювати те чи інше тпумачєння поня·пя? У таких випа.дках '-)1д, на

прикпад, керується загальними правилами про ро>подіТІ тягаря донеден

ня із урахуванrrям змагаrІьності проце(у. Зокрема, при розгляді цивіль

них справ, Іцодо невиконання чи неналежного використання зобов'язань 

у зв' :юку із просгороченням виконання, кожна із сторіІІ намагатиА>н."Ться 
довести наявнісгь/відсутнісrь сrшину сrроку для виконання. liK у своє
му :Jмісті містиТh низку оціночних понять, що пов'язані і..1 категорією 
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«строк», які необхідно буде розкрити сторонам. 

Так, особливо привертають до себе уваrу строки, визначені як «Не

rа.йні>•(ст. ст. 337, 340 ЦК), <<розумні» (ст. ст. 680, 690, 847 ЦК), <<будь--які» 
(ч. 2 ст. 530 ЦК) тощо. При цьому оціночне поняття <<негайно», зокрема 
негайне виконання того чи іншого зобов'язання передбачає здійснення 
передбачених законом або договором обов'язків поспішаючи, терміново, 

Ш'відкттадно, тобто якомога твидше. Такі вимоги закону, як правило, 

обумовлені змістом відповідного зобов'язання і направлені на гаранту
вання охорони певних суб' єктивних прав учаснків цивітtьних правовід·· 

нс>син [2. с.49]. Настунним прикладом може слуrувати ч. 1 cr. 337 ЦК_. яка 

зазначає.. що «Особа, яка знайшла заrублену річ, зобов' язана негайно 
ІІОВідоми-п1 про не особу, яка П заrубина, або власника речі ... », - відпові

.::ша норма намагається «негайно» відновити втрачене право володіння, 

користуnання та розпорядження загуб.'lсною річчю [2, с.50]. Під понят
тям «HeraйJIO>> елі!\ розуміти невідкладну сукупність дій особи по інфо

fщуванню упо~новажених осіб: особу, або вл:асника речі. 

Здійснення певної дії. передбаченої зобов'язанням, у «розумний 

строк» встаноштює, як праnи'1о, період часу, необхідний ДJІЯ здійснення 

ІЗ ідповt-:J;ної діІ. Наприюшд, згідно з ч. 2 ст. 690 ЦК, продавець зо

fіов'язаний забрати (вивезти) товар, що не прийнятий покупцем (одер
жуна•Іем), а6о розпорядитися ним у розумний строк. Вказаний період 

часу в кожному конкретному виладІ<у має свої межі, які встановлюються 

та визначаюп.ся залежно від тих чи інших умов і особливостей відловід

Іюго ·юбоn'язання. Виконання зобов'я1ання у <<розумний строк>> означає 

оперативне здійснення LІсіх необхідних та обумовнених зобов'язанням 

дій, враховуючи специфіку Іlивільного правовідношення (суб'єктний 

склад, ofi' єкт та Ім іст зобов'язання). 
Вказівка закону на мож'lИІІість виконання пев.ної дії в <<будт,-який» 

час всrаІJОІІлюс дпя суб' єю·ів uиві.:tьних правовідJюсин nраво на власний 

розсуд вирішу11ати часові межі 30бов'язання в за>тежності від тих чи ін

ших житrєвих обставин. Прикладом законодавчоr·о 3акріпленпя відпові
дної норми є ч. 2 ст. 530 ЦК, згідно з якою ••якщо строк (термін) вююнан
ня боржником обов'язку не встаноnлений, кредитор має право вимагати 

його виконання у будь-який час-··. 

Соиt:ок ліпраrур11: І ВахноІ>сва Т.U Строки (терміни) у цивільному nраві// Дисе-
рІ:щія канд . юрид. наук . -- Киїоський НацюнаJІЬНІІЙ університет імені Тарасз Шевченка. 
К . 2005. -· 223 с 2. Вильнянскиі't С.И Применение норм советского nрава // Ученьtе 

1аt1ИСКІІ Хар~ковскоtn юридческого ин~<ІІтута . ·- Харьков, 1956 ,. - Вьт. 7. С ! 5. 3. Ка
шанина Т.В . Qценочньtе nонятия є советском nраве: Аитореф .дис .... канд .юрид.наук . -
Свердло~о: , 1974. С. 14- 16. 
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Смотрое• О. І. 

ВИКJІЮЧНЕ ПРАНО НАДОІ>fЕННЕ ІМ'Я: ПОЗИШЯ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГОСУДУ З ПРАВ l!ЮДИНИ 

З розвитком Інтернет доменне ім'я (буквено--цифровий вираз, що 

ідентифікує будь-який комп'ютер абонента у мережі Інтернет) пже не є 

просто якимось іцентифікатором адреси комп'ютера, розміщеного в 
Інтернет, а .а.осить часто виокремпює серед інших сферу діяльності пев

ної компанії (особи), їі товари або послуги. Домею1і імена о,огодні все 

бі"ІЬше співвідносяп,ся з потребами цілого бізнесу і, як наспі,Іюк, їх вели

ка вартість. НаприкТІад, ;Jомєн Crнisfs.co.нk оцінюсться в $ 1 ООО ООО, 
домен Casino.de в $625 ООО, а не так давно домен busine,;s.com бупо про
дано на аукціоні за 7,5 млн. доларів. 

У зв'язкv з цим, вбачається цікавою позиція ЄвсрогеV. .ського суду з 
J • • 55 •. 

прав ЛЮДИНИ !ДОДО прав НіІ ДGMeHHliM<"IId. 

1. Єг.ролейо,кий Суд J nрав пюпини t1икАючтІе 11р(ІіІо Вtиористштл до

.нетшого імені 8 Іитернеті розгллдпє як «Миі;tа» в 3Нач:еюІі статrі l Протоко
.'1)' N~ 1 до КонвС'нції% (нідкр. С.О.). При цьому Суд :шертас увагу на те, 
що теорія «В.'JіКІюсті»,. має самостійне ]Начення, яке не обмежується во

тюцінням виключно матеріапишми речами і не залеж ип віц форманьної 

класифікації н національному праві. Інші суб'єктивні прав.11<1 іmерсси, що 

утворюють пошrпя майно, також моJt.-уп. ршгпядатися .кк <<Права !lrr;кнocri .. , 
а відповід110, і як "об' скти пласносІі» в ціrшх даноі СJ·атті П ротс•ко-1)'. 

Свою шпиціІо Суд оt.rрунтував майншюю, економіч:юю цінністю 

такого «майна» д;ІЯ його •<:JjJaпJикa». 

Дійсно, домен- с певним б,1агом, яке може ШІ.'Іежати •ІіГК<І визначе·· 

ній особі чи кі'Іьком особам, обмежено н просторі, має <'К:-ІІЮмічну (ко

мерційну) цінніrть і мож~~ .. що головне, задоволинпи інтерес11 (потреби) 
його носія. 57 Насамкінець відомо (ст. 1:'8 ЦК Укр<~їни), що нише ті ~мте
ріальні та Ш''v!атерііlпьні блага не ~южул. переnуnати в oCiopori, мкі пр.я
мо визначені в законі. Отже, за своїми ознаками щшен (.стменне ім'я) 

може в поІшій мірі абергатися 11 економічному обігІ' (бу·си предметом 
правовідносин, па який спрниован;; ПО\!є,:~,інка їх уча,тrикін), і їх нолоді

нещ, може викорисrовун;ти всі юри,"(ичні коно:трукцїі Ш.ОіІt> розпоря

дження цим бпагом. 

Зазначений висновок, подітІЯст~>ся і Європейським судом, який за

:шачас:, що реєстрацjя доменів особою дозволяє їй Buкopucmol]yfianm зареє-

---·---·-----
55 Справа PaetTgen GmbH v. (lermaпy ht1p:i/"І~'-"rw.ko1osov.-

info/articlcs.pllp'1p~Зб 
56 !Htp://\V\\;\\ .t:C!1t·.ru/docurncпts/doc/244080 І /244080 l.htш 
17 Варто нагпдати, що ЦК УкраЇІІИ перелік об"сктів ІjІJНіПІ,!ІИХ прав 

(ст. 177 ЦК України) :JаJШшао: віІ.\Критим, наrоношую'Іи, що об'єпом цивільних 
прав є «інші матеріальні і нематеріальні блага». 
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стр<•В<!ні п.омеІІні L\-IЄifa і передаВати їх третім особам. Внасrrідок ч:ого 
rю--кщі.rrець домену може пропонувати ІнТ<!рнет-відвідувачам йогu до·· 

менних імен ре~<ламу, інформацію, товари чи ІІ<Х.JГЛ·и, можливо, і на 
отLмтній основі . Насамкінець, воноділець домену може продати право 

оикорииання до:11енних імен третій особі. 

2 . .Заборона nc fluкopuanmtня та розпоряджеюtя домешщ,\щ і.ненами, яка 

не тягне псрехі,;J, прав заявпика за його дотаворами з реєстратором, є 

ксtlІІІ/'ОЛ є.н над t1ихорцстания.w іJласності, майна в розумішrі § 2 ст. 1 Прото
ко 'JУ N~ 1 (ni;J,t;p. C.O.)s& Такі заходи як конфіскація (в тому чисrі в ре
зупьтаті :шочину_) та знищення майна, хоча й тягне rюзбавлеmІЯ цього 

майна, проте, на думку Суду, спрямовані па запобігання подальшого 

р03rюр>Ідженна об'о<тами, використання яких бупо визнано незакон

ким , і заuезпеtrують t~иконання 1абороии . 

Заборона на використання і розпорядження доменними іменами 
конкргтною о,:обою сприяє захисту загального закшпюr·о інтересу в 

пШ.триманні функціонуючої системи захи<1-у товарних знаків та/ або 

інших пошаЧ('НІ, так як спрямована на запобіганпя неправомірному 

вщ<ористанню третіми особами розрізнюваньної здатності та репутаuu· 

охороІІЮшших: зrмків та імен, шо наносИТh зб1пюІ їх володільцям. 

3азначснИ11 висновок Суду базується, як представJІЯпься, на істори

qJю сформовю юму ноrляді на те, що право власності, як nрояв людсJ,кої 

свободи, не може бути повністю необмеженим і правопорядок, який 

Р"ІУ:1ЮІ" сусніпьнс співіснування, може встановити п~вні межі абсоч:ют

ної сtюбоп.и n• . :асниІцІ, пок;шдаючи на «власністr,>> деякі «обмеження і 

інтересахсусні lІ,гrван або <<В інтересах нриватни:х осіб " .59 

3. Rо.лоді.·І Єі-jЬ дометшх імен 8ідпо8ідає за пєт1е6ірку того, чи порушують 
рессrраці>! і використання віщюuі.цних доменних імен права третіх осіб, і 

ш• >а •rежно ні;:. І <ілсй реєстрації доменних імен він усвідомлює р1-1зик 

юго .. що його доменні імена можуть вступити в конфлікт з нравами іп
тспектуатьної E::laCJIOCli тре-rіх осіб, що виними раніше (підкр. С.О. ) . 

-! Суд не вваІКаt· ;~остатньою підставою д.; ІЯ запобігання посяганням 

на прав<• третіх •хіб (товарні знаки та/або (кщtерційні) імена) дошіп 
І:ІОШlділи~ю 1<Ірен·трованоrо домсну викориСJ·овуlІ<lти йоrо навіп. за 

умови усунення на нілповідних його веб-сайтах можливості змішування 

3 третіми особами. Іншими словами, Суд з метою забещечення заrшІьно

rо інтересу в захисrі -говарних знаків та/ або (комерційних) наймеи:увань 

3абороrrяє особі використання зареєстрованих ним доменних імен без 

будь-яких вИК'ІJОчеm:. . 
Закріrиен;~ в рішенні позиція Європейського суду з прав людини 

Щ<ЩО доменних імен та прав па них дає добру можливість науковцям та 

правозастосовчій: пр актиці рухатися далі: досліджувагv~ мож'.Іивість за-

~s 11ttp://\\'""'"" .cciJr.ru/documents/doc/244080 1/244080 l.l1tm 
50 Санфшшrшо Чезаре Курс римского частного права: Учебник І Под ред 

Д . 13. Дожде ва.- М . : ИздательсТІІо ВЕК, 2000. - С.І58 

119 



стосунання тр.щицій:них засобів 3ахисту нрава власності бt•зпосеред;ю.о 

для :;ахисту прав на домени, визначати особливосІ'і обігу зазначених 

об'єктів в цивіньному обороті Td виявляти інтпі особливості названих 

бпаr, які мають знаходити адекватну правову регпаментацію. 

Нестеренко n. В. 

ПРАВОВЕ І'ЕГУ/ІЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАЕЧААЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

і. Піс,тя того як Україна приєдналася до Балонеького процесу, їі сис

Іе~rа вищої освіти :шачною мірою залучається до реаТJізації його поло

жень на всіх рівнях. Основними документами, які опосередковують гар

монізацію вапіопальних освітніх сисгем європейських країн, які допучи

лися до Балонеького пр<щесу, є Велика хартія університе1ів (Бо;юнья, 

1988), Лісабонська конвенція (199ї}, Сорбонськадекл.арація (Париж, 1998) 
та БоJюнськд. декларація (1999). 

В УкраІні, яка взяла на себе зобов'язання щодо реформування освіт

ньш·о законодаветна до 2010 року, відбуваt.ІЬСЯ реструктуризація системи 
виrцої освіти, доречи значною иірою хаотична та бе3системна. На сьоrо

днішній день Мініегерством освіти та науки України стиорений нрt>ект 

Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу осві-· 

"l)'» відповідно до вимог Еопонеького процесун[1], який оuінюеп,ся біль

шістю вчених та правознавців як до певної міри неузгоджений та тд.кий, 

що суперечи1"І., положенням Конституції, Кодексу законів про працю ·ra 
інших законів. 

Основні ··sміни, які розробники :щконопроекту 11ропонують внести до 

чинного Закону України «Про вин.1,у освіту» стосуюl'ЬСЯ правового стюу

су сrудентів, зокрема їх прав та обов' язків після закінчення виrпих навча· 

'Іьних закпщ.J.і!3 (дд.лі - ВНЗ}, аю·онРмії ВН3; ст<1тусу націонаньного і про

фі.ш,ного ВНЗ; системи управ.ТІіння; процедури призначення ректора; 

нрисвопшя. наукш;их сrуненів і звань, ліцензування освітньої дія~1:июсті 

та акредитації напрямів, спсціа•н,носrей; забе~шечення гарантії якості 

освіти, після~~ИІL'1омної освіти тощо. Як зазначив Іван Вакарчук, 3акон 

України «Про вищу освіту» у новій редаt:ці"і :нає Зі'Ібе:шечити якість осві

ти. На думку міністра. <<поппешІЯ участі громадськості в управліннІ 

освітою ~а6ел1ечнть рівний і справедливий допуп до освіти»[2J. 

2. Яюцо ана;rізувати зміст проекту вка3анол~ закону, то спід відміти
ти пробнеми, які так і не бупи вирішені його розробниками. Зокремд., 

статrя 23 у новій редакції не вирішипа проблем правового сті11усу ВНЗ, а 
пише, на нашу думку, їх поглибипа. На жаль, чер1овий раз питаНІLЧ ор

rанізд.Ційно-правової форми ВІ-!3 заТJишнпось невизнд.ченим. Організа
ційно-правова форма юридичної особи Ішливд.є на особливий пра~:~овий 

режим організації і діяльності юридичної особи, а саме співві,п.ношення 

прав юридичної особи і її учасників на майно юридичної особи, порядок 

управління цим майном, отримання і розподіл прибутку, розподіл :ібит

ків між учасниками[З, с. 3-·4]. Ст. 23 пише вказує, що <<Вищий навча•tьний 
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закr1ад є юридичною особою, що створюється у передбачених законо-

давешем організаційно-правових формах для здійснення освітньої та 

інших видів діильності>>. При цьому жоден чинний нормативно -

правовий акт не визначає переліку можливих організаційно

правових форм внз _ І ЯКЩО для: держаr~них внз ця nроблема не є 

суттєвою, оосільки: історично склалася практика створення їх ви

ключно у формі установ, то для приватних ВНЗ це про.блема, яка 
потребує нагального вирішення. 

Форманепідприємницького товариства не підходить для створення 

приватного B.fB,. по-перше, через те, що однією із спеціальних ознак 

непідприєм:ницьких товариств є <<наявність істотних соціальних зв' язків, 

через які люди об'єднуються в єдине ціле» [4, с. 128]. Цей зв'язок між 
засновником та юридичною особою виявт1яєгься здебі.ТІьшого у корпора

ти:вних, членських відносинах, і том:у при зміні суб'єктного складу засно

вників приход\Іmось би сгавити питання про приnинеШІЯ діяньності 
ВНЗ. По-друге. всі непідприємницькі товариетна створюються для задо

волення потреб їх учасників у певних товарах та послугах або дпя спіль
ної реалізації грома,дянами своїх прав і свобод, а коло осіб, які спожива

ють освітні послуги ВНЗ, є необмеженим. Хоча слід зазначити, що на 

практиці існують випадки створення суб'єктів освітньої діяльносгі у 

формі непідприємfп:щью1х товариств. Яскравим пр-и:ктrадом є Християн-· 
ський гуманіт<tрно-економічний університет, створений у 1997 році ум. 
Одеса у формі громадської організації, у якому і викладачі і сrуденти 
мають статус чrІенів цієї організації. 

Натомість ор t-анізаці!іmо-правова форма установи як найкраще підхо

дить дпя здійснення «освіпІЬої та інших ВИ!.І,ів діяпьносrі» і реалізації таких 

завдань, як <<Здійснення осві:rnьої, наукової, науково-технічної, виробничої 

діяльносгі та роботи з впровадження досягнень науково-технічного про

гресу у відповіцну гаnузь економіки>>. Тим біпьше, що форма установи у 

випадку її 3а.:кріпнення як єдино можливої, до:шопила б розглядати прива

тні ВНЗ не тільки як н:епідприємницькі, але і як неприбуткові (з Тj::>Чки 

зору податкового зак.онодавства) юридичні особи. · 
8. Підсумовуючи викладене, слід відзначити необхідність усунення 

прогалин і недоробок у проекті нового закону про вищу освіту, і допов-· 

вити його відповідно положеннями про організаційно-правову форму 
(установи) В!-13 як державної, так і приватної форми власності та закр і 

пити непідприємницький статус останніх. 

СпІtсок JІіпрачри: І Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про 

вищу освіту» (nорівняльна таблиця) [ f::Лс~тронний ресурс] // Осnі·п•ій nортал. - Режим 
достуnу: ht1p:// WW\\'. OS\'ita . org.ua/xfiles/pravo!Ьill/education.doc. - Заголовок з жрану. 2 
Іван Вакарчук : «Закон України «Про вищу освіту» у новій редакuії має забезпечити якість 
освітю> [Електроннш:О ресурс] //Освітн і й портал. Університет «Крою>- Режим доступу : 
!Іttp : // W\\'\'v'.osvita.>Jrg.ua/articles. - Заголовок з зкрану. 3. Белов В.А. Хозяйственньtе· обіце
ства J ВА Белов, Е.Е:. Пt,стерева - М. : Центр ЮрИнфоР, 2002.- 198 с. 4. Цивільне nраво 
України · курс леюІіі:і: У 6 т. І за ред. Р Б. Шищки, В. А. Кройтора. - Х. : Еспада, 2004. -
Т. І, кн . 2.-392 С-. 
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Горобець Н. О. 

ПОНЯ1ТЯ «ЖИТАОВИЙ ПРОСТІР» У ПРАВІ НА 

НЕДОТОРКАННІСГЬ ЖИТ JІОВОГО ПРОСТОРУ 

1. Життю с не лише майновим бтrагом, а й являється уявни_ми межа
ми у просторі, що відокремлює особ,rиву приватну сферу (приватність) 

особи від сусп\льства (ішпих осіб, держави тощо) та має особливий пси

хологічний (духовний) аспект д,'ІЯ людини. Останнє тривалий час лиша

пося поза межами наукового аналізу. 

2. Немайнове бпаго - недоторканність житла, - розкриваєп,ся нор
мою діючого ІJ.ивіпьного законодава·ва (ст. 311 ЦК) через об'єкти матері
ального світу, які мають економічну природу (є товаром, щодо якого 

можmша об'єктивна грошова оцінка), можуть змінювати особу користу
вача (власника, наймача тощо), фактичні межі яких не можуть бути по

рушені, тоді як об'єктом особистого вемайrювоІ"о права ( явища 

об'сктивованш·о духовного- особистого приватного простору, що вини

кає, існує та змінюється у цьому житні в особи. 

3. Особисте немайнове благо, будучи об'єкгом відповідного права, 
нес за своєю природою річчю, оскільки має абсо.тnотно ріJну природу та 

відноситься до нсматеріатн,них благ. А це вже унеможгrивлює шстосу

вапня до нього правової термінології речового права, зокрема, «ЖИтло -
нерухомість>>. Особисте немайнове право на недоторкаюrість жи1.па мас, 
таким чином, дещо інший правовий зміст, на відміну від речового права, 

тому вживання ідентичних термінів нризвело до невиправданш·о змішу

нання різних за змістом правових категорій, що не може відповідати 

понятійно-категоріа'Іьним 3аконам юриспрудеІщії. 

У 3в' язку з цим є потреба в здійсненні наукового осмислення означе
ної проб.;rеми, оскіrrьки термінологічна недосконалість дано·і юридичної 

конструкції стримує розвиток застосування вкюаної вище норми циві

льного законо;.щвства та усктщюоє правютьне розуміння сутності uсоби

а·ого немайІЮІ:ЮІ·о бпага, яке є їі основою. 

4. В контексті особистого немайнового права на недоторканнісn, жи
тпа особливий інтерес становить така форма антропологізації фізичного 

простору як особистий (психопогічний) простір. Цей духовний феномен 

є резу.ГІЬтатом триваної емансипації суспільн3ї людини від суспі'ІЬства та 

соціа!Jьних груп, зокрема - родини. Зазвичай під особистим простором 

розуміють сферу, яку Jподина сприймає як цілісність і все, що r~ідбува

єrься усередині сфери, людина відносить до себе і прагне регулювати 

самостійно {1]. 
Психологічний простір особиСІ·ості психологи ви:шачаюгь як 

суб'єктивно значущий фрагмент буття, що визначає актуальну діяль
ніп·ь і стратегію життя пюдини [2, 136-\37]. Він включає комппекс фізи
чних, соціальних і суто психологічних явищ з якими людина себе ото

тожюоє (територія, особисті речі тощо). 
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5. Приuатнісrь є міждисциrmінарним поняттям, яке застосовується 
як в юриспруденції, так і в економіці, сопіологіі, психологіі. Психологи 

розпLqдають приuатність як уникаmІЯ спіл.кування і uторгнення через 

uізуальні, аудіальні та іюпі канали [3; 303-309]; як рівень здатності бути 
самим собою і уникати тиску з боку інших [4, с. 164-171] тощо. Для забез

печетш приватності mодина спрямовує діяльність на перетворення 

існуючш:о навколо неї середовища створюючи особисrу територію тощо. 

Територіапьиісrь як nрояв привіІтиості означає фіксацію деякої ді

ЛЯІ:ІJ<И, з визначенням на ній норм поведінки та коm·ролю за їх дотри

манням. Тобто у психології здебільшого вивчається територіальність у 
вузькому розумінні, як nростір, який суб'єкт вважає особистим та безпе
чним для себе. Із взаємодіі матеріального соціального прос:t·ору та ідеа

тrьного психологічного (особистого) консти-rуюється житловий простір. 

Це - одне з благ, яке допомщ-ає людині утворити і зберегги свою приват
пісгь (у психологічному та юридюшому звачеІші). у ньому особа має 

змоrу тримати дистанцію щодо інших, контротовати вторгнення до 

персональної зони (сфера навколо тіла mодини, проникнення до якої 
створює дискомфорт) та приватної території. Людина вибудовує межі 

житлового простру не тільки фізЮІни:ми, а й соціаТІьни:ми засобами. 

6. Отже, житлоuий простір - це прояв приватності, що означає фік

сацію деякої ділянки, з визначеmrям на ній норм nоведінки та кor-rrpomo 

за їх дотрrІМанняи. При-чому зовніmнr,ою формою (оболонкою) житло

вого простору, уявною межею привапюс'ті може бути як житJю (нерухо

мість як об'єкт речового права), так і інші об' єкти, шшриклад, rrа1шта в 
лікарні, особиста каюта на судні, особисте купе потягу, намет, юрта, 

циганська кибитка, трансnортний засіб тощо основною ознакою яких є 

функціонапьність - прожива1шя фізЮІНОї особи (постійне, переважне чи 
тимчасове) . 

При тому потрібно зазначи-ru., що майнові відuосини (право власно

сті , користуващш тощо), які виrщкають у особи при набутті місця про

живання - матеріального блага (квартира, будилок, дача, намет тощо) не 
є самоцішrю, а є передумовою до задоволення духовних інтересів і всебі

чного розвитку особистості, :3абе:шеченЮІ особливої сфери життєдіячь
иості особи - їі приватності. 

7. ПJ.Т. Тагайназаров у своїй роСіоті зазначає, що право на недотор

каннісгь житл.а виникає не лише у випадку наявнасгі у особи житла, - де 

б особа не проживапа, вона корис1.ується цим правом [5; 168}. Тому доре
чно заJ<ріпити в законі не лише одну із форм житлового простору - не

доторканність житла, а й надати правову охорову ЇІШІИ..\!' об'єктам, у 

межах яких житловий простір об' єктинпо існує :нкріІтивши право на 
педоторкаюіість житлового просгору. 

8. Проведений анаrті:з дає пі,цсгави стверджувати, що житлоnий про
сгір має такі загальні риси: 1) певне місце, з адресно-географічними 

координатами (квартира, палю·ка, трейлер, кімната у готелі, кімната у 
гуртожитку, каюта тощо); 2) даний простір має для його власника певне 
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особливе фующіонапьнР призначення -- забе:течус й ОГ•) приuатність 

(місце усамітнення, відпочинку, спілкування з сім'єю, творчість т. д.); 

3) воно завжди позначається (маркується) певним чином .. тобто має чітко 
визначені уявні межі - фіксація території (кімната, кімвата у гуртожит

ку, с<щиба тощо), що дає особі можливісn. кокгролювати середовище, 
тобто самій визначати свою дія)тьність і сІупінь соціального контакту 

при здійсненні цієї діяльносrі; 4) володіння місцем маже бути як індиві
дуальним, так і колективним (цей простір може 3аймати як одна людина, 

так і декілька пов'язаних родинними стосунками або сторонніх людей): 

5) виявляється в захисній поведінці (доступ до rrpocropy 'ІЮЖпиви,;J ті.'rь
ки з до:шолу особи або у чітко передбачених законом випадках; особ;і 

встановлює перелік заборон щодо поведінки у своєму житні); 6) особа 
регулює і контролює пов.:дін1;у інших щодо д<шого місц~~: (всгановлюс 

свої правила поведінки, облапrrовує життювий простір Щ•:що своїх упо
добань, визначає як свою поведінку, що не завжди може ·:потожнюватися 

із поведінкою у суспі.J1ьстві, так і поведінку інших та здійснює контропь 

за нею); 7) виявляється у персона.11ізації простору. 
9. Отже, під житлоним простором потрібно ртуміти певнІ' місце 

(нематеріальне бпаго) з визначеними адресно-географічн~>~ми КООJЩИна

тами, що мас вирюні межі та спрямоІІане на забе:шечt"·шя приватноСІЇ 

особи, де вона нідnові,~но до закону на власний розсуд постійно, перснn

жно або тимчасово здійснює свою житгє.п.іяльність та реrпаментує (ви

значає) поведінку інших щодо даного місця (з урахуванням його осо\'>ли

востей'); доступ до життювого простору можтшвий липн з І\ОЗВО!І)' самої 

особи, крім випадків встановлених законом. Вказане ВІпначення ЩІСП· 

можпивість у подальшому проводити дослід)!<СІПІЯ сутності, об'єкту, 

суб'єкту, змісrу ТОІЛ.О нрана на недоторканність ІJі:И:Пового простору. 

Список літературІ!: І Место вод солнцсм І [Елею ронний ресурс]. Режим дoc1yr.v 
http.//bt-la<ly.com.ualindeл.piІp?articleiD=2843&s~ю\\'_ali=yes 2. Наr•1О'3а-Бочавер СК 
Человек суверенньrй n~ихолоrическое исследование суб·сскта Е• сп (•t-.rтин і Нарт()ІJа

Бочавер С.К -·СПб.: Пнтер, 2008 ·· 4(10 с .. ил. -(Серия «У•rсбнос П•)Ссбие») 3. K1ra А 
The batroo111 НМ. Pюslшnsky, \І/ Н. Jttclson алd І.() Rrvlil! (Eds.). Envrroпmental 

psychology. - N.Y., і 970/- Рр/ 303-309. 4. Chpin F.S Sоше lюusrnf; factor> related to rneпlal 
hygienc Jottrnal of Social lssue>. 1951 7. Рр. 164-171. 5. Тагайна:оаров ШТ Гражданеко
nравовое регулирование личньrх нсимущсственньІх nрав граждан в СССР / Тагайназаров 
ШТ -Душанбе Дониш, І990.-21бс 

Д'ячкова Н. А. 

СУДОВЕ ВИЗНАННЯ ФАКТУ БАТЬКІВСТВА (МАТЕРИНСТВА) 

Пікrrуючио, про стаGі•Іьність та яс.ііість відносин між батьками та ді

тьми, законодавство Україfш визнає батьками .'lише тих осіб, походжен

ня дітей від яких підтверджено відповідними документа-.п:r або встанов

лено у ВИ3начеІюму rюряІtку і зареєстроване у державних органах реєст

рації актів цивільного ставу. 3 цього моменrу виникає юри,:::~;и'Іню1 

зв' язок між батьками та дітьми, і запис батьків дитини у Ктві реєстрації 

124 



~ІіІрІн.жень с доказом походження дитини від цих осіб . Одним і:1 сnособів 
J;юначІ.'ння Іk ·Ходж·~ПfіЯ дитини у судовому порядку є ветановнення 

факту батькінства (материнства). 
На ві;Імін~· від визнання баn.кінства (материнства) у судовому І/0-

r.'тдку, BCJ iHIOf: lCJIШI факту баТЬКіІ!СГВа (материнСТІІа) ІlЇ<'ЛЯ смерті ЧОПО

віка (жінки) має на неті встановлення не батьківських, а інших відносин 

- мож;пtві,:ть оч,имапня аліментів від родичів батька (мдт~рі), виник .. 
нєнпя спадковах, пенсій:них, житп<1·вих прав ТОІЦО. 

Т;,к, <Коба, юнра вважає себе батьком дитини, народженої жінкою, 
нка 11 мом~нт :І~ч.птя: або наронження дитини перебувана 11 иurюбі J ін

ншм чоловіком, :І> ас право пред'явити цо останньо!' о, якшо то1.·о записано 

бJтьком, nо~ю1.. про є'изнання своп' батьківства (<і. 1 ст. ·129 СК). При роз
пяді 3<ПJ:ІdЧ <'fПІх справ вимоги про оспорювання батьківства ~шють роз

тядатисh одІкочасво з вимогами нро виключення 1\Їдомостей про чоло

віка матері як Сатr,ка ·3 актового -шпису про народження дитини. 

У разі і.:мерті чтювіка, який ш· перебував у шпюбі з матір'ю дитини, 

і ,;і\ жил>І ·1 бу.l.t, .. яких при•Іин не нод<.~вав до органів РАВСу '.Іаяви про 
доброві.rrІ.не АІ~знання свого батьківства, суд за 3аявою заінтересованих 

ocifi ~гідно сг. ~.30 СК може встанш:ити факт бс1п,ківства цього чо.rювіка . 

При uьомv· с • tін від3начити, що xoqa у ч. 1 (Т. 130 СК ІН'редумовою lnep
ttO.::tІня ;ю сv,пу .I]JO встановлення qмкту б;ньківсгва назwна JІ!.1ше смерть 

чо.'юнік,І , який нr= ПІ.'ребував у Ш І uобі з матір'ю ; r,vn-ини, очевидно, таке ж 

правило :Ja аналогією закону повинно діяп'f й при оrо.тютенні особи 
ІІ(>~н'рrюю чи ~\·JЗнанні їі безвісно в~:~,сутньою . 

Нпслідки нсrановпення факту батьків<.тва майже рів:нозначні конс

татаціі наявності ро;~инних відносин .. ·~аснованих на походженні. Цей: 

юр~t;..{ичннй ф<:кт діє із :шоропюю си:юю : правовідносипи між батьком 

та його дІ ПИ ІЮ о нvш:икають з момен-ту народження дип1Ни . 

Оо;і : в.ки у д<ни:< снравах нема.: спору про право, ршr.'ІЯд цих справ 

·т.ійопо•ТІ>СЯ ·ш нравvvtами не позовного, а окремо1·о про!!адження: '\аЯВrfИК 

:нщас яншу прr> в.:танонлення факту батьківства і надас необхідні докази. 

Як шо суднизн;н· іх до:тап;і~fИ, fіаn.к івство вважаєrься встановненим. 

Лрн ньому сті,п, нідзначити, що :~акон не встановлює конкретного 

нсре•:і_ку них ;юк<оів . Підстаною )LTJІ встановJІешш факrу батьківства, як і 

д' ІЯ виш?.ння 5ат~>ківства у судовому nорядку, можуть бути будь-які 

в і,: \омості, шо свід.чать про nоходження д~rгини від даної особи, .!ібрані у 

ві:штsідн<кті ;;.о вимог Цивільноrо процесуагrь.ного кодексу УкраїІІи . 

Так, дока:1ами дш1 ветановнення фd.кту бат~с.ківства можуть бути дії, вчи-· 

нені особою Іа житш, в яких прояв•ІЯJюся визнання нею батьківства (ви

х ur.<.~нюІ, t-1-l!!Ч<tHfІ Я дитини, надання їй матеріаr:~ьвої допомоги т·оrцо). 

Такі ;Ііі моr.'ІІ1 л ·римати пі;tтвердження в особІктих rrистах, офіціИІІИХ 

анкетах, 3,tявах тотцо .. 
Нсі ві;.\Міну 11~:1, Кодексу про ІJLJIOб та сім'ю УРСР, чинне сімейне за

конодавсню У•.ра.їни передбачає мож11ивіrть встановлення факту бать

ківсша не.Іа.т1сжна від тон•, визнава1а особа своє батьк івство за ж:mтя чи 
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юru:апі не знала про народження у неї дитини. Тому сам по собі, напри

кнад, факт визнання свого батьківсrва померлим не завжди пов' язується 

з наданням дитині pery лярної та достатньої дпя їі існування матеріаль
ної допомоги, оскільки, особа могла й взапші не знати за житrя про своє 

батьківство. 

Заява про всrановл:ення факту батьківсrва лрmї:мається судом до роз

гляду при реєе1·рацїі народження дитини з викорие1·анням юридичної 

фікці:і передб:~ченої чае1·иною 1 ст. 135 СК, тобто якщо жодна конкретна 
особа не заrrи~::ана батьком дитини відлові,п.но до cr. cr. 126 - 128 СК. 

Заява про встановлеrшя факту батьківства може бути подана особа .. 
ми, зазначеними у ч . 3 ст. 128 СК, тобто мати дитини, їі опікун (піклува
пьник), інші особи, які утримують та виховують дитину, або сама дити

на, яка досяпта повноліття. 

Аналш·ічні правина ветановнені у законодавстві щодо ви:мог про ви

щання факту материнства за рішенням І.:уду (cr. 132 СК). Так, у разі сме
рті жінки, як<~ вважала себе матір'ю дитини, факт їі матерюктва може 

бути вегановлений за рішенням суду, якщо: 1) мати дитини померла; 
2) за життя ця жінка вважаТІа себе матір'ю ;хи:тини; 3) вінсvтнісrь супере
чності іrпересу щодо материнства цієї жінки з інтересом іншої особи; 

4) запис про матір дитини у Книзі реєсrрації народжень щійснено за 
заявою родичів, інших осіб або уповноваженого представника. закладу 

охорони здоров'я, в якому народилася дитина. 

При вегановленні факту материнсrва не має значення, чи перебува

' Іа жінка, факт материнства якої всІ"ановлюється, у пurюбі, чи ні. 

Наслі;:І.ком всrанов.ТІо>ння факту батьківсrна (материнсrва) є право

вою підсrаrюю для реєсrраніl факту народження дитини від даної особи 

в актових книгах . У резупьтаті такої реєстрації встановлюються правові 
ві.цносини між дитиною та їі батьком (матір'ю). При цьому за:ІНачений 

юридичний факт має зtюротн.ю дію: правовідносини між ;:~,итиною та їі 

батьком чи матір' ю, а також сімейні правовідносини між дитиною та 

ро;:~,ичами ба1 ька (матері) виникають не з моменту ветановпен ня факту 

батькіВС1'Ва (матер"Ішства) , а з момен1у народження ди"Іини . 

Маковій В. n. 
СУТНК.ІЬ ДАВНІСНОГО КОРИСТУВАННЯ 

ЗА ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСГВОМ 

Земпя завжди займала визначальне місце у переліку нерухомих ре

чей. Набуття речових прав на землю безnосере;:~,ньо пов' юане з розвит

ком земельної реформи, що передбачає якнайwирше заттученнн земель
них ділянок у цивільний оборот за допомогою ві.с'1ІЮвідних правових 

конструкцій. У цьому аспекті досить специфічним є розкрип·я сутності 

давнісного корисrування як прототипу реrламентованої ЦК набувальної 

;:~;а в ності. 
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Дійсно, у ст. 119 ЗК на ві,п,міну н~'J. ст. 344 ЦК го.'lовною умовою набу
r;шьної .rr.Jr<нocтi rшюю1ється добросовісне, відкрите і безперервне протя

тм встанттеного строку користуванtІ.Я земельною ділянкою. Законода
нець внді.:1яє стосовно ЗC'MJJi саме давнісне корипу.вання нею, а не давпі

сне JIO.f!O. J,ЇHIIЯ, П(' пов'язано 3 1\ИЗНаЧ<~ІіtІ.ЯМ. ПО!L'ІТПІ К0рИС1)'В'!ННЯ у НО

рмах 3eмeпr,JJOПJ кощ:'К<..-у. 

. Право КористуnаННЯ )еМПСЮ ЯК cyfi' CKTIOJHe пра но - Це юриДИЧНО 

. .,_,".pirm.eнa мопоивісn, uіпьовщ ·о гО\ІЮдарського вЮ(ориста.ruІя землі та 

ІщцобувіlНJJЯ з неї корисних rтаст11вrктеИ юри.т:щчною чи фізИtlною 

особ,нfи [l, с. 310-311]. При цьому це право може буn1 рі.'алізомш~ безпо
п.:редньо самим ктасн»ком земепьної )l,ілянки., оцнак не ви:ключена мож

їивіrп,, що воно може належати і нев :1аснику, :юкрrма на підстані <ЩМі

ніс:тр<ПИ ІJІJОJО акту, ;-1.oronopy та ін. ПріІ.во користуnання може зд.ій·:ню
•Іапкя, ваприк."І<VІ,, постійІ!lіІМ земГJекористувачем, >Ікому в усrаІЮВ!ІеІЮ

~rу пор:.tнху за ріІпешшм уповвоваж<!Ноt·о органу для нещ·юго ці•ІНJвоrо 

призr-!ачення надана відІЮRідна зсме.rrьна ділянк;і, або орендарем на 

нідетав і іЮrовору оренди. Право корисrування '>CM r!<' IO може виникати і 

J.Іа осно!.' і rrрямої вказівки закону, коли йдеться нро 1іІГіІТJьн•~ землекприс

·~vнання . Тобт(,, як вр<шшю, нраво 1ем .'Текористуваш-1я невліІпшка вини

к.•є і ре.t-.Іізуп'~>с.я за вопеІJИЯІ-І!lен.ням !і'!іІrникСJ земе.'ТJ,ної діаянки. 

1'.-110'>1 з тим \ЮЖ.'1t1Ві випадки, ко.тrи фактичне використаюtя З<'М.'Іі 

,:y fi' скто,t- І~ев.'lасоиком може в~r(бувСJ1 И([. всупереч щщі вткни.ка конк

r;етної ЗС'МЄ!ІЬНОЇ діЛЯНКИ (наприклад, при СаМОВілЬНОМу 13J.fKOpИCTdHПi 
~rі •Іянюt) . Тоf.то корисІувашія .3емлею теж :.южнд клас»фіJ<увати як за

~;оm'е і ІІс>амнш''· 3аконне користуванІіЯ землею спир;н:тьоІ :Ja певну 
нравову (І( rюny та охороняспся 3аконuм. Наявнісп, тако І' оснонІ означає, 

що суб'єкт на,-!іrений нра11ом кориоув<Jнпя ЗCM.JJeiO, і воно Н<І!Jежить 

нас:tмнсреіІ n.rtаснику як онна 1 його нравомочносrсй . 

3 урахуваІІЮІVІ викrrаденонJ законЕе право зсм:зекор11t1ув<нш>І може 

на•1еж <1 ПІ і .щійснюваn1(ь ішнимн <.'со6ами, які одержапн не нраво :~а 

т;о.'ТеІННі F• !енням ІJ.• Іасника. д<> тor1:t ж сама сутність вр;ша користування 

земпею різними су5'єктачи як юридичної можпивості видобування 3 неї 

корисних властиностей Ш' змінюється. 

Межі 3<ЖОННОГtJ зем:тскорисrунання залежать від ці.rrьового нризначен

ня ні;vюв~J.ІЮЇ 1емеш.ної діrrянки. Hf'lliГJьoвe використання 1С'Мt~'Тhної дітш

І.:И суG'о:том с не:~акшш»м і CHtНO»Jrп. собою вравопорушt>ння з боку корис

'1)'1Іі1•! <1. :~а конне землекористуваЮJя може здійснюватися -;акт-uшм зем.rJеко

р•КІУ1ІJЧ<'М або fі<'зпосере;.l,ньо са.111им в:·JСJсником земе•тьноі' діrrянки. 
Не:Jаконним с самові.rгьне викорисrання землі, яке попяrа~- у самові

_;н,ному с;ай>-tятrі "Jемепьних ЦLГJЯНОК . Воно здіИСJІЮ€1'ЬСЯ стороннь(ІЮ осо

бою, яка не с в r1асником земельної дl' ІЯІІки або 1аконНІ1м землекорисrу

начем. Такі ; І.ії Jгідно зі cr. 211 ЗК вuажаютьсsІ земf'nьиюt правопорушен
НЯАІ, ЯМ' стаfюnить собою :~авшю;йння земельною діrrянкою без законних 

на те пі;tстав. Воно може виражати::.я в огородженні земельної ді1ЯНЮ1, 
буцівнюлві на ній певних об'єктів (наприк!Тад, житлоnот будинку чи 

127 



нежитлових споруд), проведенні сітrьськогосподарських робіт, здійсненні 

іюnої діяльносr·і, яка пов'юана із фактичним володінням землею [2]. До 
того ж згідно зі ст. 53-1 Кодексу про адмініо·ративні правопорушення 
самовільне зайняття земельної ділянки кналіфікуєтьсІ як адміністратив
не правопорушення з відповідними правовими наслідками [3]. 

Крім того Верховною Радою було доповнено положення КК ст. 197І, 

якою ветановнена кримінальна відповідапьність за самовільне заИпя·гrя 

чужої земельної ді11янки, що можна охарактеризувати як негативну тен

денцію [4]. Дані обставини, без визначення понят1я заволодіння ;vrя 
наслідків застосува'Ння набувальної давності, мшоть негатинrий вплив на 

використання положень ст. 119 ЗК. 
Таким чином, дJІЯ самовітrьного зайняття земельної діпянки J\ОСТат

ньо заволодіння нею без :~акошrих на те підстав. Суб'єкт може і не здійс

нювати фактичне користування зсм,'Jею, а виступати пише Ті незаконним 
во.·шдіТІьцем. Особи, які самовільно зайняли земепьні діляю<и, нtпапежно 

від того, використовуюТh вони їх чи ні, справонорушниками 

3 ОІ'.'rяду На те, ЩО фактичне КОрИСІ)'F.і\ННЯ 3СМеГІЬНОЮ ДіІlЯНКОЮ riL,IO 

пов'язане із володінням нею. то, як правипо, вони здійснюються одночасно. 

Характерисгика воподішІЯ земrrею як елем~шу змісrу права в.rrапюсrі на

дас підстави визначити його як юри;т.(ично забезпечену можmшісгь R'1аппn<а 

мати земгпо у своєму вї.и.аннt у сфері свого фактичного лхподарськ01 о вrпи
ву. Воподі.J.rnя як право фактичного (фізичного чи госло).І,аро,кого) панування 

на певній земельній діпянці робить можmшим здій:снеffііЯ з боку власmn<а 

ЇН1Ш1Х правомочностей - кориоуван:ня та ршпорядження ,тіпянкою. Право 

воподіння зем_rrею може напежати не тітп,ки власmо[ку, а й ::ннrим особам. В 

оп-анньому випадку ново може бути с:асноване на :хжоні, договорі з власни

ком землі або адміJnпративному акrі. ПеребуваmІЯ зеwельнсіі ді;JЯІІКИ на 

законних підставах у воподінні особи обумштює обов'язковісп, використаюія 

ці~і ді"JЯнки 3а цільш<им nризначенням. Таке володіння зеvrлею визнаЕться 

ЗаJ<ОІПІИМ. оскі'ІЬки воно має певну правсну основу (nnyл). Незаконне воло

діJrnя вважаєл,ся бem1l)'.rr:nfrn:м. 

Тому давніеве користування земелиюю ді;rянкою можє бути охара

ктер~ловане Са!ІІ<' як фактичне володіння та користування наним 

об'єктом за інших, передбачених ст. 119 ЗК обставин. 
Водночас чинне земельне закОНl)давство не вст<нІов!rюс якихось обо

в'язкових вимог щодо ці11ьового використання земе.ТІьної ДІлянки - об'

скта, який перебувnє у фактичному (а не юридичному) користуванні 

громадянина. Ці11ьове призначення земепьної ді.;JЯш<и оеов'язково ви

значатиметься при пегаГІізації фактичного землекористувшrnя. Uіпьове 

призначення земепьної діrrянки вставовпюється компетеmlПіМИ орІ-анами 

при виникнешrі земепІ,них прав на ню дL'lяпку за набуваТІьrюю давнісnо. 

Добросовісність фактичного зем~'Іекористування одна із не-

обхідних умов набувальної давності. 3 урахуванням ранішє вmладеного 
нами поняття добросовісноСJі спробуємо ви:шачити поюrnя "добре-сові

сність земпекорисгуваННЯ>>. 
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Добросовісність чи недобросовісність землекористування, очевидно, 
необхідно розрізняти залежно від знання чи не:шання суб'єктом тих 

обставин, які перешкоджають переходу земельних прав до фюсrичного 

~смТJекористувача . Питання щодо добросовісності фактичного землеко
риоування є складним і багатогранним. При цьому слід зазначити, що 

окремими досліднm<ами визначення добросовісності щодо земеньної 

ділянки відмежовується від добросовісності на інші об'єІ<ти. Так, 

С.Ю . Чашкова вважає, що система обліку всіх земеТІьних ділянок, їх стату
су, впасників, користувачів не дає можливості вважати добросовісним 

суб'о:та, який задовольняє визначені умови [5]. 
З даною точкою зору не можна погодитись з ур<~хуванням зазначе

ного автором стосовно добросовісності (6], а також з позиції, що бутrа 
никла,цеиа стосовно самовільного занолодіпня земельною діТІянкою як 

виду правопорушеюІЯ. ТоГУІ·о коли мова йде про дії суб'єкта, які є непра

вомірюІми, "ІО вони розг.'lядатись як добросовісні в жодному разі не мо

жуть. Те ж можна сказати про крадіжІ<у рухомих речей як дію, що є під

сІ·аlЮЮ виникнення володіІпІя. 

Тому не можна погодитись з позицією М. Шуm.ги, що фактичне зе

м.'lекор11оування (а отже і фактичне володіІ-шя) тягне за собою дпя осо

би н.-rативні наслідки, незалежно від того, вважаЄ'l'І>СЯ воно добросовіс

ним чи н<-добросовісним (7, с. 124]. Адже така думка може мати обrрун
'l)'В<ШНЯ '1Ише при визнанні особи, яка самовіТlьно заволоділа чужою 

:~еме.rн.ною ділянкою, добросовісною, що не є прийнятним. 

Отже, доfіросовісне користування земеш,ною діпянкою означає таку 

ексштуата11ію ділян:ки та прив11аснення їі корисних властивостей без 

належних на те підстав, про що особа не знана і не могла знати. 

ІЦодо наступної умови, то віл,критим спід вважати таке фактичне 

зсмлекорипування, яке Ш' нриховуЄ11.ся як ві,'l. уповноважених органів, 

так і n~Jl буд~>-яких інших осіб . У LІронесі відкритого землекористування 
суб'єкт здійснює привпаснення корисних властиностей земельної піпян

ки і вважає таке користування правомірним. Підтвердженням відкритого 

земТJекориС1ування може висrупатн, наприкТlад, сппата земельного по

датку за іні.І~іативою особи. Доказами відкритоп• землекористування 

можуть бути будь-які фактичні обставини, які безперечно підтвер,1.ЖУ

ють використання КОf!](ретної земе.'Іьної ді'ІЯНІ<И ГJЮМdДЯнином. 

Фактичне землекористування є безперервним, коли таке викорис

тання земеньної діТІЯнки продовжується постійно, безперервно в тому 

вигляді, 11 якому воно почипа.rІося і в тих же межах. ІЦодо землі ue може 
бути нов 'язано з використанням земепьної діТІянки з певною метою, яІ<а 

не rнтинна змінюватися. 

Пр11 цьому спід погодитись з М. lПуш,rою стосовно того, що корис

lУІІаJІНЯ 3еме•ІьІюю діТІЯнкою nовинно вважатися безперервним і в тому 

ІJJ1Лад"'У· коли нерерва у використанні земельної ділянки nов'язана з 
характером їj Іmкорисrанн:я [7, с. 125]. До того ж безnерервне фактичне 
кориоунанни земельною діТІЯнкою Іювиmю бути стабільним, сrалим -

129 



здійснюІІатися протщ ·ом щ•вноІ'О нромік.ьу часу (мінімум 1~; рокін). 

Прикладuм ;.юбросонісноrо, відкритого і бс:шерсрнноі'О корнстувмшя 

земельною ді:Іялкою я.к підстави для набу'ТІ'Я права на цю ді.Jшн.ку иоже 
бути F>икористанІ-Ія сrужбо1:1их земельних І-Іi!Jl.ЇJJЇR, які нщава. ·•ися u неІший 
час окремим катеrоріям пр,щіf!ників у зь'язку з нИJmнаннямними Ірудової 

функнu па конкретному підприємстві. ГромдJ-І.ЯНИ, які ;(О lенt•рішю,оІ'О 

часу корипуються службщ•ими ·3емегн·.І-rими надіпамУІ, :.1а ~Jть праио на 
оформлення факп1.чного ·}емлекористування ·~а давніспо користувдння 

Отже, за н.абува .гrьною давністю можливе вшn1кнешІЯ прав ня ·•еме

.' ІМІУ ділянку згідно .1 ЧИl-ПІИМ :ІаконодсІВством mнue :ш ная вності згоди з 

боку попереднього власника (наnрикл;щ, за відсутності на.•Іежного осj:ю

rмпенJ-~я правочину), а також за відсутності пласпика й fІеп.онущення 
самовільного :\айняття JЄ'М'!._rп,ної ділянки. Така точка :юру підтримуєtJ,ся 

й окремими росіИсишм~-~. юристами [S; с. 69]. 
Сп~цифі•tним нри застосуванні набуnальиої давнос.:·1 с питання н,l-· 

буття прас на з~меПИJУ .1.інянку при набу1ті :1<1 Нdб)'ВіІ 'ІМЮЮ давнігnо 

нрава власності на будівтtю. В даному разі иеобхі,;що зt,ернутисІ> до 

п. 120 ЗК я1<а ви3начає rюр~щок переходу права на земепьну І ~L•Ія н~о;у 

при переході права н:а бупівлю і споруцу. Хоча у розгня1угоу,у винадку 

йде мова скоріше про нипиюн•ння rrpaвi1 .. а не про Иог(• перехід, а_:н: 1а 

аналогі~~ю можемо застосувати означені норми :;еме.'Тьногс з<н,онщІ,аІ<сr

на. Однак між положеннями ч. 1 сг. 344 ЦК та cr. 119 3К існують ро·Ібі.ж

ності щоцо с1·років, а також наявнскті добросовісності нроJТЯІО\1 всьоІ'і> 

періоду еоподінNя нерухомим майttом й корноуваІІня зе~н~.JІьною ці .1ян

кою. Ч. 3 о· 344 ЦК крі~.-~ того встансвлює особ•тиnі умоІІІt давнісного 

1юподіннн, яке внник.1о rц ні;J.ставі договору, що не nереІ•Л,1•Іено ЗК 

З урахуванням зазначеного можна запропонуІІатп tІИКЛіІ<:ТІ1 ч. 2 
cr. 119 ЗК в такій ре,.щ:ощіі: «Громадяни l<І юри;\ИЧНі осо()и. я~о;і нafiymt у 

нласність нерухоме майно за набувао1ьною навнісІ1о. можу-п. сН'l'JНГjТИСЯ 

11.0 opJ ·a~JY державно! в•Іади а(іо органу місцевого самовр.sщув<1ння J юю

nолшням щю персдачу у нл;кнjсть або надання у кориоувашrя :~еме: Іь
ної дj.; Іянки, яка необхідна дня їJ: обснугонування» . При ЦІ·. с,му ч. 2 ст. 119 
lK вважатн ві;цювідно частиною 3. 

ЛНіІ.'lізуючи BИK"Ia;J,Cfli ПО СЮЖСННЯ, МіІ.ЄМО НіІ.С1)'І1Ні ВНСНОВК\1: 

- l 'ОЛОВНОЮ умОІЮЮ набуваІІЬНОЇ даВНОСТі за ЗК Вr~аЖаfТЬСЯ і(О6роt:О

вісне, відкрите і безш•рt>рвне протЯІ"ОМ встановленого строку корнс
rунання. ·~см епьною ;J.і<янкою; 

- особливіспо рег .11аментаціJ набувшІьІюї давн(>сті у '3ОІетІьному за
конодавстві с те, що сн.rнtв зазначеноrо строку за віл,повідю:Jх умов с nід

ставою }JЯЯ зверненн;;t_ 11.0 ~<ідn онідних орrанів із :щявою прс офор:шн~ння 

відноиідного права; 

- з мєтою узгоджешrя пи-:СІJllіЯ на.буп)І права власності Еа 1CM~iJt,нy ді

} JЯІ-П..)' у зв'язку з наСіул·ям права rmacнocri на будімrю, що на І fій знаходнrь

ся, запршюнованодоповmпи nоJюжсння cr. 119 3К відnовіщюю нормою. 
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Вf1:к11адении автор не підводить підсуlІКУ у з'ясувdІШі особливостей 
!і І1JІИкПеН1ія рtчсвого права на ·3емельну ділянку за давністю корисrу

В<ІНЮІ., З ШІ.ВШlКИ надає МОЖЛИІІіСІЬ ПОДОІІЖИТИ ПОДібні ДОС.:1.іджеПНЯ у 

цаній сфері враховуючи багатогравність науІ<ового пізнання. 

Списак лінtІа~урн: І . Земельний ко;1екс України · Науково-nрактичний коментар І 
З;~ ред. В.І . С~мчика. ·- К. : Інюрс. 2004. -748 с . 2. Земеньний кодекс України ~ід 25.10.2001 
і/ Офіційний віснн•( Украіни.- 2002.- N~З-4 . - Ст 27. 3. Кодекс 'України про адміністра
пtвні nр~воnорушеюи за станом на І вересня 2004 року 4 .1акон Украіни <'Про внес~ння 
·!мін до деяких JаКІ>НО.1:tаВ'іИХ аІ<ТіR України щодо посиленІіЯ відповtдальності за самовінь
не зайшптя земель .іої діл;шки» від І 1.01 .2007 N25"78-V /J Вщомо~·тr Верховної Рад11 Украї
ни - 2007 - N21 J -Ст. І ЗІ. 5. Чашкова С.Ю. Приобре:тательная давность как основаиие 
возІІІІкновения nрава со&:твенности // Снбирский юрІІдический вестник. -- 2001.- N22. 6. 
Маковій В . П . Добросі>вюш:ть в юридичному •:кл<Щі, шо є підставою виникнення nрава 
в_1асності //Підnриємництво, госnодарство і npauo. - 2006. --.N~S. - С 83-87. 7. Шул~га М. 
Набува.% 11~ давнісн на земельну дІлянку : на шляху 3 МІИну,юrо у майбуrнє . /Вісник Ака

;1е~1іі nрІювих нау ~.: України·- 2002- N~- с . І 16-125. 

Єпіфанова Ю. С. 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИПЛАТИ. ГІДНОЇ 

ВИНАГОРОДИ 3Л СfВОРЕННЯ HAYKOBOf'O ТВОРУ 

Створення nюрчого наукового результа1у обумовленого даговором, 

ІJ<tпряму заш•.-кить иід суб'єктивних та об'єктивних чинників. 
Суб'єктивні чинники :Jумовне.ні професійюІІмІИ якостями науковця, його 

здібшктями, навичками до <Творення ві,.-щовід.ного наукового твору. 

OG' єктивні чинники залежать ІJ більшій м.ірі від роботодавця, який 
пЦшовідно до (Т. 21 КЗпП, зобов'язаний забезmсчити умови праці, необ
хідні д;1я виконання роботи, пере:.1.бачені ІаІКонодавством про працю, 

~<.О.'І<'ктивним дс•І ·овором та домовленісrю crop:ifl та виплатити працівни
ку заробітну плату. А:н•, якщо мова йде про ТІВарчу працю, можна гово

рити про дона-rкову вин.а1 ·оро.цу, я.-.а зумов;-uоється трьома складовими: 

ртміром, порядком та стрш<о~І виплати. 

ВідповЇ".'lJЮ цо ст. 15 Закону України « Про авторське право та суміж
ві права ", автоr та інші во:юдільці майнових шрав, мають право вимага

ти виолати винцороди за будь-яке використаІІНЯ твору у виrляді о,т.що

рюоrюІ·о (науша.:п,ноrо) ппаrежу або відрахувань за кожний факт вико

ристання твору . Відповідно до п.3 ст . 16 Закону, за створення і викорис
тання стужбовсго твору автору наrrежить авторська винагорода розмір 

та порядок вип; rа·ги нкої встановіlюється трудовим доІсвором (контрак

том) та (або) циніJІьно-правовим договором між автором та робагодавцем. 

З цього припису випливає, що роботодавець 3d .сrворення і використання 
службовоп1 твору має виплатити певну авторсhrу винатороду. 

Ві,Ішовідно до Меморамуму про взаєморозуміння між Міністерст

вом праці та сшtіа•tьної політики України l 'a Мііжнародною органі.1аціє10 

праці щщ.tо Прсrрами гідної праці на 2008-2011 рр. ОСІІОвною метою якої 
є сnрияння 1 ·ідній праці і як фактору продук11ивносrі, і як кнючовому 
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елементу рошнтку соціальної та трудової сфер в Україні, для покрмuєн 

ня ринку праці в Україні, визначено три пріорітета: вдосконалення фо

рмулювання нолітию1 зайнятості, сприяння ріnним можГJивостям H<J 
ринку нраці, 11ідвищення ефективності політики соціального захисту 3 
нридіJн•шІям особлив()":' уваги вразливим групам. Ці нріоритети шаємо

пов'юані та поєднуюгь різні аспекти 1·ідної праці. І хоча у вказаній про 

грамі мова не йде про ві;~пов~аду винагороду, але логічним буде а:сщати, 

що невід'ємною складовою гі;1 . .ної праці є гарантування гідної винаrоро
ни. Ц<' особпива винагорода, що перевищує :шичайну заробітну 1иату 

га визначається ві;:щовідним договором між автором і робо1·оданнем. 

Поня·rтя «винагорода» визначають як плату за працю, оrшату ІЮ

сГJуг. Вказаний термін зустрічається як в циві.•rьному, так і в трудовому 

праві [1, с. 91]. Але, к:rючовим словом при характеристиці такого дого
вору є слово «Гідна». Ві,п.повідно до Веникого тлумачного словнtн.а 

сучасної української мови, «гідний» -ІН' ці'Іком відповідний у даному 

випадку, потрібний [2, с. 236]. У L·тювнику приводяться мож.""Іиві т .. І 
ро3повсюджені сгювоспо:rучсння зі словом «гідний»: «Гі;І,ним чиномс., 

«І ідна .'ІЮІІИНіJ», «нринижати rіднісТЬ». Ана:югічнс т•rумачt-вня lдійс

пено бі:rьшістю тлумачних словників української мо1іи[3J. 

По іrшюму стюво «Гідпий» пояснюється у птумачних иювпиках росій-· 

СЬКОЇ МОВИ: «ДОСТОЙНЬІЙ - СПраВС)JЛИВЬ!Й, ЗаснуживаЮЩИЙ» (4, С. 1771 а()о 
•·дос.гой:ньІй - заслуживающий, стоящий» [5, с. 615] Оювоснолучt>ння зі 
сГJщюм «Іідний» бс:шосередньо пов'язані з винагородою: «получип. дІ.І

стой:пое ВОЗНаІ]ХlЖ/J.еНИР», «ДОСТОЙНая наrрада» [5, С. 615]. 
С:ювосполучсння 1·ідна винагорода спід додати до відпові,щІих 

тлумачних сповників української мови, що сприятиме кращому fЮзу

мінню Ці·ОГО терміну та нацасть можrгивість ро3нпtрити його викорис

гання у творчій та іншій діяльності. 

Спепифіка творчої науконої праці обу:мштена бага1 ьма роками пІ

жкої нраці, науковими конференніями, ві;щовідними поїщкамн, ви

вчення архівів, історичних та 1ІПШ1х матеріш1ів, а також fіl'люи·рІ:'дньо 

пов' я3ана з творчим ризиком, який попЯІ·ас у можливості створення як 

успішного та й Ш' Іща;юго твору, що іноді не :Jа'Іежит~> t<i)l особистого 

внеску творU>І. В.т1учно А.В. Вю.;сберr зауважив ·J цьон) 11риводу 

,. автора постигпа неудача, многие годьІ кропотливой работЬІ ш: ,1а.'ІИ 

р~·зу.•тьтата, И В ~ПОМ НеКОГО ВИНИТЬ•> (С. 6]. У 3В'язку 3 ЧИМ, СПід: уважно 
ві1~несrись до визначення ро3міру , порядку та строку вип.•шти авторсь

кої винагороди, яка повинна забезпечувати автору засоби для існуван

ня, створювати йому у мови дпя спокійної роботи та творчого росту. 

При Ін.ому, спід враховувати й можпивість виплати авансу, що передба

чено у п. 6 ст. 3:3 Закону України нПро авторське право та суміжні пра
ва<>, та гармпії виплаrи авторської винагороди, як на випадок успішно

І-о -~авє·ршення творчої праці, гак і у випадку творчої невдачі. 
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ШишкаО.Р. 

ОЗНАКИ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

1. Інформацію сьогодні спід розглядати як стратегічний продукт. 
Здатність суспіпм:тва та його інституцій збирати, обробпяти, аналізува

ти, снстематизуиати та накопичувати інформацію, забезпечувати свобо

ду інформаційного обміну є важттивою передумовою соціального та 
технологічного прогресу, чинником націонаТІьної безпеки, однією з ос

нов успіпшої внутr,:>ішньої та зовніuШЬ()Ї політики. Інформація- це таке 

правове явище, яке може переходити від однієї особи до іІІшої будь-яким 

зас()бом поширення, але з умовою що ця інф()рмація є правовою, тобто 

такою, що не завдає шкоду іншій особі. Нажаm. інформаційні ві..~носини 

між учасниками не завж;1;и проходЯТh у правових межах, d отже завдають 

відnовідним особам, па кого спрямована ця інформація певну ~шйнову 

чи мораш,ну шкоду щодо честі, гідності та діпової ренутації. Така інфо

рмація Закон траюує, як нед;остовірну. У тій чи іншій мірі така інфор

мація мас свої ознаки яка відмежовує Уі від іншої інформації та має дис

кусійні аспекти. щодо зміс1у такої інформації. А оскіт-ки будь-який 

'3~tіст того чи іншого правового явища будується на ознаках, тому спро

буємо це зробити в нашому дошідженні. 
2. Оскіrтьки ст. 68 Копституції зобов'язує кожного неухи.r1ьно додер

жуватися Консппуції та законів України: не посягати на права і свобоци, 
честь і гідність інших '1юдей, тому Праву на свободу думки і снова, на 

Ві'Іьне вираження своїх поглядів і переконань відновідає обов'язок не 

поширювати про особу недостовірну інформацію та таку, що ганьбить їі 

гідність, честь чи діТІову репутацію. Отже ознакою недостовірн-ої інфор
мації є те, що така інформація гаиьбтпь особу щодо честі, гідиості чu 

ділоВої репутації. 
3. Суди розг.'ІЯдаючи шрави щодо недостовірної інформації про за

ХІ1СТ гідності, честі фізичної особи, а також діТІової репутації фізичної та 

юрицичної особи застосовують у обов'язковому порядку положення 

Констиrуції України, Цивільного кодексу України, законів України «Про 
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», <<Про інформа

J~UО», <<Про телебачення і радіомовлення», «Про державну nідтримку 

133 



:1асобів масової інформації та соціальний захист журнаrrісгів» та інших 
аормативно-правовнх актів, rцо регулюють вказані суспіrrьні відносини, 

ааприкпад Закони України «Про рекламу>>, «Про державну таємницю», 

<<Про пресу та іmпі засоби масової інформапіі», «Про телебачення і 

радіомовпеm1Я», «Про захист суспіпьної мора11і», «Про телекомунікації». 

Крім того, враховуючи положбшя ст. 9 Копспnуціі· уІ,раіmІ та беруЧІf до 
уваги Закон України «Про рап1фікаnію КонвеІЩіі про захист прав пюдшп1 і 

основоположm1Х свобод 1950 року, Першого протокону та протскопів N 2, 4, 
7та 11 до Конвенції» та щшйня·rтя Закону України «Про виконання рішенr, 
та застосуваmm практики Є.вропейського суду з прав пюдини·>, суди також у 
обов'язковому порядку при за><исrі чссrі, гід:носrі та діrювої ренутанjі е<іб, 

чи'і права порушеннj недостовірною інформацією засrосопують Кшmенцію 
про захист nрав 'ПОдини і основоштожних свобод (Ри:м, 4 листопада 1950 
року) та рішешm Європейського суду з прав mодини ІІК джєрело права, а 

також враховувати роз'яснення nостаноР-и Пленуму Верханного Суду Укрu

ЇШ1 вЦ 1 лисгонада 19% року N 9 «Про застосування Консппуції України 
при :ційсненні правосумя». Тому о:шакою ш•досговірної інформацu є 1:е, 
що вона поВитш манш .ш.шльні ознтт які ІІритю.тнні уаІі ;fнфс>рмаrф· та 

ІІідпадати 11ід дію Вказаних законіВ, а головне під Закон УкраІни ,,про ін

формаціЮ>> ТС1бто бути інформанією, а.пе в анті позитивному регунюванні. 

4. Відпоиідно до статей 94, 277 ЦК фізична чи юридична особа, tKO·· 

бисті не~tайнові права якої порушено впас:rідок rюшир('ння про неї не

достовірної інформаціJ, має право на В~'J,повідь, а також на спростування 

цієї інформаціJ. Отже насrупною ознакою такої інформаці! J те, що Вона 

може заВдаВати щкоду як фі.шчній так і юридичній особі. 
5. Ос:кіпьки недостовірна інформаt.r,ія має певну специфіку, яка 1;~1. .. 

межовує їі від іншої інформації та згідно Закону перед(іача<: пюсо6и 
захисту особистих немайнових прав фізичної та юрvсДичної особи, такі, 

як спростування і 1:\ідповідь чи 3аборона у поширенні інформі1нії, шо 

порушує особиt:ті не~tайнові праІ:<<І, 1:ому ознакою такої інформсщії с 

праВо фішчної та юридичної особu при захисті сОоі:, особuаmІх немай
ноВих upalJ зacmocotlyBamu сnСІ{іальні способи захисту, які притаманні 
лише недостовірній інформації. При чому ці способи мож~ть застосону
нати пише певні особі у цих правовідносинах. Так при епропуванні 

поширена інформація визнається недоо·овірною та спростувати має 

право ГJише та о< обо, яка й поширила, а при реа;Ііз<щї:інрава на ніилонідь 

- особа, стосовно якої поширсво інформацію маr праве' на р.исвіт:Jєння 

Н.'Іасної точки :юру щодо поширеної інформації та обстшн"н порушення 
особистого нема.Инmюго права 6eJ визнання їі недостовірнсю. 

6. Недостовірна інформація яка порушує особисті пемайноні права 
фізичної та юридичної особи повинна порушувати ці права, а отже по

винна бути дове;~ева до відома хоча б одній особі у буд,І,-якнй с:носіб. 
Тобто при ВРрішенні спорів у су11.і щодо недостовірної іьформації суд 

повинен вспшовити факт тюшчрення до відома хоча б одпій особі у 

будь-який спосіб, а отже о:шакою таксї інформації є ІІОІІІІ·'реиня інфор
.шщії до Відома хоча б одній О(:обі у tіудь-якші C1t<Jciб. Тим більше, що 
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пр11 вирішенні nитання про відкр1птя провацже.ння у справі судам він 

поt>ИНІ'н звертати уваrу на відповідність позовної заяви (заяви) вимогам 

ст. "119 ЦПК. Там заява має містити, зокрема, відомості про те, в який сІю
сіб Є'іуча rюширЕ'tІа інформація, що порушує особисr-і немайнові права 
нозин"ча (заявню.а), яка саме інформація поширева вЦщовідачем (відпо

Бі;Іачами}, із за:.начешІЯм часу, сnособу й осіб, ЯКІ!ІМ така інформація по
від,омлена, інші обсгавини, які мають юридичне значення, посилання на 

чокюи, що п.ідт~;ерджують кожну з таких обсrавин, а також зазначеюіЯ 

способу захисту, в який позивач баж;tє :~ахисrити свое порушене право. 

7. Позивач1~м відповідно до ст. 94 та 277 UK є особа особисті немай
нові права яксі; · порушено внаслідок поширення про неі щ·;~остовірної 

інф(>рмації, донод.я:чи це у судовому засіданні .ЦО)(азами недостовірності 

поширеної інформації. Тому наступною ознакою такої інформації є те, 

що nоширена інформація сrосується певної фізичної чи юридичної 
особи, тобто пс•зивача. 

1{. Аналіз ст. 1 Закону україни <<Про і.нформ;щіІо>•, ст. 200 та 277 ЦК 
України та Постанови пленуму Верховнот Суду України N 1 від 

2ї.О2.2009 «Прс с:rдову практику у справах про sахисг r~цюсrі та честі 
фі .І НGНої особи. а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» 

приводить нас до висновку, що педосr·овірною вважається інформація, 

яка ІН' відповіда1 · дійсності або ВИК-'lа,цена неправдиво, тобто містить 

н~1,омості нро лол~Іі та явища, яких не існувало взагалі або які існувапи, 
а· 1~ !<і,:юмості п:Ju них не ІJідІювідають дійсності (неповні або перекруче

ні) . ()тже ознаІ..ою такої інформації є те, шо ІІоишрена неnостоВірна 
інформації ІІе fjідnо6ідає діІісиості або Виклtlдена непраВдиВо. 

9. Ві,цповідно цо cr. 277 ЦК України та ПІктанови ш1енуму Верховно
• ·о Суду України N 1 від 27.02.2009 «Про судову Г!ракт!.1.К)' у справах про 
1ахист гідності TJ Get: ri фі:sичної особи, а також ділової репутації фіlич

Н<Ії І<l юри;щчної особин спросrування поширено'і недостовірної іш:fюр

манії ловинпо сді·:кнюватись незалежно від ВІШІ1' особи, яка їі rюширила. 

ТоВто право па 1ахист має особа, особипі немаешові права якої пору

ІІ!~Іші, не.за.Jrежнс• ві.:~; вини тієї особи яка поширина таку інформацію. 

Отж~ ознака Т3 І~Сіt інформації с те, що npa8o ІІа зах11сш, щодо нeдocmo6i
}Jttoi інформації І~юткае у особ11 незалежно Від fJшm тієї осоfіи яка по
шнри 'Іа таку інформацію, чи мас в~:.~;ношепня до цієї іІ1формацїі 

.... ___ ... - - -·------ ·-- ------- - - --------·--- .. ---·--- ------·-----·- .... 
Вишнив•3ЦЬІ<а В. О. 

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ СТОРІН 

ЗА А ОГОВОРОМ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ 

:kі,..Г(ІЮ п. УО9 ЦК сторонами у дшоворі нерсвезення вантажу є пере

Gі1ІНІК, відпраЕнНІ< 1а одержувач {1). Тобто J<Іконодавець п~редбачає 
трьоr1'ОрошІість цього договору . 

Прm·е деякі вGеtJі-правознавці визначають, що сrоронами з договору 

перевезення вантаХ<у є перевізtш:к та відnравник. Так, Кова,ІевСІ,-
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кій Н.С. підкреслює, що «сторона~tи з договору Пt>ревезення вантажу с 

перевізник та нідправник. Але u :юбов'язанні, •цо виникає з щ.о1·о дого·· 

вору, бере участь пн<.ож уповноваж!'на на отримання вантажу осІ:'ба 

(ваtпажоогримувач). У випадку неспівпадання відправника і отрt!мувача 

в одній особі, д.оІ·овір перевезеннІ! ванта~)' є договором на користь тре·· 

тьої . особи» [2, с . 260J. "ti позицію підтримують Довгерт А.С., Еліrза
ров В.О., Олексіїв С.С., Яічков КК., Рапопорт Я.І., Тарасов М.О., Маняв

ко О.М. та інші, на думку яких договір перевезення вантажу можна rю·J
глядати як ,1;оговір на корисrь тре·п.ої особи (одержувача), для >rкої ви

никають не •тише права (вимапни від перевізника в~щачі ваюажу), а й 

передбачені трансnортними правилами обов' язки (прийняти вантаж, 

здійснити дош1ату за неревезення тощо) [3. с. 281; 4, с. 52-5~~; 5, с. 39; 6, 
с. 144; 7, с. 171 - 173; 8, с. 34; 9, с. 222;]. 

Дійсно, .правове становище вюпажоотримувача характериJусп,ся 

тим, rцо дшовір перевезення сконструйований за моде:пю договору ш1 

користь третьсіі особи, в якому вантажоотримувачу відведена ропь вка

:щної трсп.ої особи, ва користь якої відправник та переві·шик уюІадаюп. 

до1·овір перевезення ІJантажу. Тому ми дотримуємося думки, що сторо· 
нами n договорі перевезення вантажу є перевізник та відnраtННІК. 

Довгерт А.С. !!ер<'візникам.и вважає ті трсшспортні орrаніJації, які 

маютr, права юридиqної особ11 та яким надано право уклащни договора 

Везпосередньо іІбо через О3сіі підроздіпи трансtюртними статутами (ко

дексами) [3, с. 281]. Мінченко Р.М. визначає, що перевізники- це транс

портні організації, створені у виеІЯді nередбаqених ЦК юрИ,JJоfЧНИХ осіб, 

ПJІЯ яких діяльнісп, з перевезення вантажів t: рса•1ізацією їх праьоздапю

сrі [10 .. с 619]. До них відносятм:я з<LсІі:ІНиці, автогосподарства, річкові 1<1 

морські парон сІавства, авіаційні нідприємства. 

Відповідцо ст. 9 Закону України «Про ніцензування певних видів го
сподарської ;~ія;п,ностін надання поспуг 3 nерс!іезення вантажів повітря

ІНL\J, річковим, морським, залізничним травпюртом, автомооі:tьним 

транспортом з,tга.rІьнm ·о корис-tування Н<1П<'Ж<ІТЬ до видів tІі.нпршмницr,

К~)Ї ді..ч :п.ності, дпя здійснення яких потрібне отримання 'ііUеІІ З і:і {11]. 
Такий метод нержавного реІ:улювання господарськоі діяльності застосо

вуtться Верховною Радою Украї1111 д.• Ія забезпечення інтересів спожива

чів та ;~є ржавного регулювання ринку транспортних П<ХЛ)'Т. 

Таким чином, неревізника ми є транспортні орrюІіОJації (за. tізниці, 

автоrоснодарпІJа, рі<Ікові та морські нароплавсгва, авіаційні ні;l:Присмо

ва), що чаюІь статус юридичних осіб відоовідно 1аконодавства України 

·:а отримали ніцснзію на здійснення переве-зення вантажів. 

О.:обпивсіі уваги потребус правове становище транспортних органі
зацій, що не прийма:1и участі в ук'1аденні доrовору персвезt!НПЯ ванга

жів, але також всrунають у правов~'UІОсинн з отримувачем вантажу чи 

приймають учаL-f'Ь у його транспортуванні. У юридичній !1ітературі 

існують дві точки 1ору щодо цього питання. На дум.к-у О.' tекєандрова

Дольникова М.К., Медведєва Д. А., Смирнова В.Т . ra інших, усі перевіз-
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ІНІЮ1, що при"І'l:мають участь у транспортуванні вантажу в процесі вере

'"":Іf'юtЯ ПрСІІСТаВ'ІЯЮТЬ собою ЄД,ИНОГО Пt~pt'l{i"ШИKd. (12, С. 104; 13, С. 383}. 
l І рихюrьники ін· ноУ позиції підкресГJюють, що у <•щюміжних» перевіз

ників на відміну від першого перевізника, яrшй має договір з вантажові

; l>Іравником, та останнього, що має правовіднос~ши з вантажоотри.\fува

ч~м, иідсутні бущ~-які права та обов' язки як відносно вантажовідправни

~-.,І . так і вантажосrримувача [8, с. В5; 4, с . 380]. 
А11е на пошяд Брагінського М.І., Вітрянеького В . В., правове о·ано

tІІІще транспортних організацій, що приймають участь у перевезе:trні 

в,;,пажіІІ, що п:::>ямують у прямо~rу чи змішаному сполученні, характери .. 
·>уюгься п1м, що вони є третіми особами, на які боржником (переві:ши
К•)\і) lЮК.'l<Щепо виконання зобов' юань з договору перевезен:tІЯ. Ця пози

І lія імпонус нам t:Іайбільш. 

В~-щравнихани вантажів можуть бути як орr·анізацїі (юридичні осо
()и), так і громадяни, яким вантаж належить на правr власності, або иа 

нраві повного пкподарсr.кого в~J,ання, або на праві опера-пnнюго унрав

' Іі.ння, або на іашій основі, перенбаченій законом чи договором, що ма

ють нраво - та L'ісщатність. Звичайно, найчастіше відправн:и:ка.'\,\И виступа
f\)11, кош:•рціІ1ні орган.ізаціі, що щійснюкn'Ь ві,дпріUі!1t::ffіІЯ своїх товарів. Від·· 

Щ.JіШІІНК бс:шоо'рtдньо укнадає догоаір з перевішиком і с його стороною. 

Вантажоодер.ІІ<)'ІІач, як правило, nеребуває у J(Оговірних в~тносинах з 

tІі\І-паж()r.ї,;щранником і вже на оаюві цього ,:J,orotюpy ~ювинен прийняти 

!1Остаrтений йІ)му перевізником вантаж, тобто відпраnник не приймає 

У'ІііСті в ук: ІіІДанні до1·овору перевезення вантаж:{ і нес стороною цього 

.'І.•Jrorюpy. В той же час законодаве1·во надає йому ви.знач~ні права, 

tl•JlІ ' язані > п~р·~в('з~нням ~<антажу і nоК!lада•~ рід. обов' язків, що ВИІІ.;ІІ1ва

ІІ.>ТЬ з договору неревезення nантажу. Визначені обставини створили, як 

нже визначалося, різні rюГ.'lЯДИ на правове становюце отримувача у пра

~uві_r~н ,JоІНах ., щ~ревс:зення ванн•жів. Свое став ,JРІПІЯ до цьоt·о п~пання 

ми нже вис.гювилн, a.'Je бажас~ю nідкр~лити ще рю, що lам ;~.ш·овір пе

Г! 'fІЄ3Е'ШІЯ вюпажу не rюк.'шдас на отримувача зобон'я3ань, отримувач 
tlpt1ймat. їх І! crr.:ч· :щкону. виявивши намір скорне1уватися правами, що 

надає йому витачt'fшй доr·овір, що повністю відновідає моде,1і договору 

lf,t корисп, тре-с·ьої (Коби, тобто ОіJ.ержувача не можна вважати ~о:тороtюю 

;"договором. 
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Кухарєв О. Є. 

0СОБ.і1ИВОСГІ ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРУ 

ОБОВ'ЯЗКОВОЇ ЧАСТКИ У СПАДЩИНІ 

1. Свобода ·~аповідаТJьних розпоряджень не є безмежною і помилково 
буде вважати, що розподИ спадковогомайпав повній мірі 3алежить від 

волевиявлення заповідача, оскільки законом встановшоється право на 

обов'язкову частку у спадщині. Відповідно до ст. 1241 ЦК малолітні, не
повпопітпі, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, ненрацездатна 

вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спа,с1;кують, незалеж1ю від зміС'Іу 

занові1у, поповину частки, яка на.'тежапа б К()жному з них у разі спадку

вання за З<J.коном (обов'язкова частка). 

Право на обов'язкову частку у спадщині не залежить від згоди інших 

спадкоємців на їі отримання, а також від місця проживання .::падкоємця, 

який має таке право. Якщо ж інші ПІадкоємці заверечують проти видачі 

св~а,оцтва про нраво на спадщину за законом на обов'язкову частку або 

ВІJажають, що розмір обов'язкової мас бути :шеншений з урахуванням 

обставин, які мають істотне значення, вони вправі звернутися з відповід

ним позовом до суду. 

2. ЦК містить МОЖ:'lивість зменшення судом розміру обов'язкової ча
стки у спd,!.ццині з урахуванням відносин між цими спадкоємцями та 

спадкодаtщем, а також іІІших обста11ин, які маюп- істотне тачення (ч. 1 
ст. 1241). Наведене дозволяс зробитивисновок про те, що закон прямо не 
визначає підстави для змеюпення ртміру обов'язкової частки у спад

щині та :иістип, застережепня про невичерmІИй перепік таких підстав. 

Додатково це питання висвітлюється в Постанові пленуму Верховно

го Суду України вiJJ, :'>0.05.2008 р. N~ 7 «Про судову практику у справах 
про спадкування». Так, п. 19 зазначеної Пщ.танови встановлюється, що 
до обставин, які мають істотне значення, слід віднест11 майновий стан 

спадкоємця. 

Враховуючи зміст п. 2 ч. 1 ст. 1241 ЦК, підстави 3мепшення розміру 
обов'язкової частки у спадщині будуть повністю передані ва суддівський 

розсуд. Сюшдність такої ситуації полягає в тому, що Україна належить 

до континента.rтьної, а не англосаксонської системи права і тому не ви

знає прецедент джерепом права. Як наслідок - одна і та ж nоведінка 

спадкоємця у різних судових інстанціях матиме різні правові наспідки. 
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Відтак, доцільно біrJЬш детально конкретизувати в законі п~с~стави для 
'Імеmпення розміру обов'язкової частки у спадщині. 

3. Слід підкреслити, що правовий механізм зменшення розміру 

обов'язкової частки у спадщині не був відомий цивільному законодавст
ву ра,цяпських часів . Не містив правила щодо зменшепня розміру частки 

обов' я:зковот·о спадкоємця і проект ЦК в редаю~ії від 25 серпня 1996 pO"I-.J'. 
Натомісп, ЦК Російської Федерації передбачає можливість ие шш'е зме

шnення: розміру частки обов' язково го спадкоємця, а й взагалі позбавлен

ня його такого права . Зокрема, відповідно до ч. 4 ст. 1149 ЦК РФ, якщо 

здійснення nрава на обов'язкову частку у спадщині nерешкоджає мож

ливості передати спадкоємцю за заnовітом майно, яким спадкоємець, що 

має праuо на обов' я::>кову частку у спадщині, за жtптя спадкодавця не 

корисз:увався, а спадкоємець за заповітом викорr-rсrовував його для про

живання: (житловий будинок, квартира, інше житлове примішенІL<> то

що}, або використовував в якості основного джерела існування (творча 

майстерня тощо}, суд може з урахуванням майнового становища спадко

ємців, які мають право на об~в' язкову частку у спадщині, зме~штити ·роз
мі.р обов'язкової частки або відмовити в ії присудженві. 

4. Справа щодо зменшення розміру обов'язкової частки у спащцині 
розглядається судом за позовом mадкоємця за заповітом, виконавця 

заповіrу, прокурора. Право на пред'явлення вказаного позову виникає 
лише піс.rrя відІ<.риття спа,ІJ)ЦИJ-rи. 

Враховуючи, що зменшення розміру обов'язкової частки у спадщині 

може порушити права осіб, які :щ станом здоров'я або віком потребують 
матеріаm>вої допомоги, підстави для змевшеюfЯ такої часгки мають бути 

об'єктивними. На нашу думку, слід видіпити дві умови, що маюn., врахо

вуватися судом при розгляді даної категорії справ, а саме: поВедінка спад
коr.мчя, який l\taє право на обов'язкову часз·ку у спадщині та майноВий 

о пан так()Ї особи . 

5. Розглядаючи окремо кожну з наведених вище умов варто вказати, 

що поведінка ахадкоfмця, який має право на обов'язкову частку у сnад

щнні, повинна мати аморагrьний характер. Наприклад, подружня зрада, 

негідна поведінка в шлюбі, погане поводження із спадкодавцем тощо. 

Аморальність поведінки спадкоємця в кожному конкреnюму випадку 

має встан:овшоватися судом . 

В той же час, підставою в даному випадку є така амора11ьна nовєдін

ка особи, яка не дає можrrивості віднссз·и їі до «недостойних» спадкоєм

ців мідновідно до ст. 1224 ЦК. Спадкоємець, який має право на 

обов'язкову часrку у спадщині, може бути по:Jбавлений права спадку

вання шпяхом усунення р.ід спадщини у тому випадку, коли вів: ухилявся 

від, наддиня допомоги спадкодавцеві, я.кий через по:>Gmий вік, ТЯЖ"-]' 

хворобу або капщтво був у безпорадному стані, або за наявності інших 

підстав, встановлених ст. 1224 ЦК. 
При вирішенні питання про змен:шсшІЯ розміру обов'язкової частки· 

у спадщині, суд повинен враховувати і матеріальне становище такого 
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сnадкоємця. Якщо особа, яка має пршю на обов'язкову частку у спадщи

ні, не nотребує матеріальної допомоги в зв'язку із (УГрюшнням високої 
заробітної гmати, систематичного прибутку від ціпних лаnерів тощо, 

ніколи не отримувала матеріальної доnомоги від СШ'tдІ<.одавця, немає 

пїдстав і для на;:~;ання такій особі обов'язкової частки у JЗстановненому n. 
1 ч. 1 ст. 1241 ЦК розмірі. Майнове становище спадкоємця за заповітом 
обов'язковій оціJп{і судом не пЩлягає, оскільки пріоритет в таких право

відносинах має ві,rщаватися во.f1і спадкодавця, викладеної в заповіті 

--- -------
Тіхонова М. А. 

МАЙНО НЕШДПРИЄМНИЦЬКИХ 

ФІЗКУ АЬ ТУРНО-СПОРТИВНИХ ОРГАНІ3АЦІЙ 

Розвиток фізкультурного руху в .країні в значній ~ripi визначається 
політичними, соціально-економічними, правовими прсuесами, характе

рними для сучасних умов. Ринкові в~ТІносини все ак·rи1ш::ше впливають 

на галузь фі3ИЧНС'Ї культури і cnop1y, на їі розвиток і уграв.'Ііння . Змі
нюються умови фінансово-госnодарчої діяльності фіJкуrrьтурних орІ·ані

.зацій, nов'язані з nереходом в бі'1ьшості випадків від бюджепюго фінан
сування до самофінансуваmІЯ, розширенням спектру нТJатних фізку.ТJЬ

турно-оздоровчих і спортивних послуг, ро:1витком комерційної діяльно

сті. У даній t'татті ми зуrш:нимося на визначенні поня:тлr <<:\fайно" нспід

nриємницьких фізкуньтурно-спортит-Іих організацій (далі - НФСО), 

тому шо основною (визначальною) ознакою непідприrмвиuьких юри

дичних осіб, є відокремлене майно. 

1. Спід відмітити, що: 1) жодна rа·rузь українського національного 
права, а не пише цивіт1ьного, не місгить легальної дефі.ніцu поня·rтя 

«майно». UK 2003 р . також не містить визначення терміну «Майно>>, а 

факт!-fЧно перераховує предмети, що можуть входити до його складу; 

2) основна увага -законодавця, як і раніше, приділяється таю1м скnадовим 

майна, як речі, npo що свідчать наявність ст. cr. 179-189 ЦК, в яких наво
дяться різновиди речей, та відсутнісл. подібних норм, присвячених різ

новид.ам інших склщових майна - майнов~1м правам та обов'язкам. Та

кож пере.'lік майна, що знахоциться у впасності об'єдrвнь громадян, 

зокрРма НФСО, окреснений в ст. 21 ЗУ «Про об'єднання громадян>>. 

2. Досліджуючи існуючі дефініціі nонятrя «Майно" {: ~, с. 551-552; 4, 
с. 103; 5, с. 137; 6, с. 95, с. 149-J 51] ми можемо зробити висновок, що сам 
термін «майно» - це економічна, юридична, соціальна категорія, nід 

яким можна розуміти будь-які явища об'єктивної дійспссті, які мають 
майнову цінність і можуть бути виражені як у матеріаш,них, так і нема

теріальних формі активах і пасивах . 

3. Основним майном нспіднриємницької фізкультурно-спортивної 
орган:ізаціУ (далі - НФСО) є рухомі (наnриклад, спортивн(~ обпаднання:, 
автотранспорт, гроші, вапютні цінності, ціннj nапери, а також майJrові 
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права та обов'язки) та нерухомі (:наприюrад, земельні діпянки, а також 
об' єкти, розташовані на земельній ділЯІщі, переміщення яких є немож
ливим без їх знецінення ra зміни і:х призначешш - спортивні споруди, 
фізкультурно-оздоровчі та спортивно-технічні сnоруди, до яких відно
сяться стадіони, палаци сnорту, басейни, спортивні маfщанчики та ін.) 

речі, оскіпьки '' nрИІюду них і встановлюються права та обов'язки учас
ників правовід:ноmень (власників та невласпиків) . Pe<ri та інше майно є 
матеріальним п~нрунтям дія.п:ьнос1і НФСО для досял1ення поставленої 

неред ним заксном, стаrутом мети - розвитку фізичної культури та спо

рту , запучення до peryJLqpниx заняп, фl1ичною кульrурою і спортом 

паселення України, спрямоване на задоволення та захист їх законних 
спортивних та інших спільних інтересів, розвиток та ро:шовсюдження 

відповідних видів спорту. 

4. Спортивні споруди (нерухомі речі, до яких відносяться земельні 
ділянки, фізку:тьтурно-оздоровчі, спортивні та спортйвно-технічні спо
руди) є дуже 1нжливою категорією майна НФСО. Це пояснюється тим, 

що сучасні світові тендешЩ в сфері фізичної культури й спорту демон

струють необхідність активного розвитку супутньої інфраструктури, і 
особливо споруд, на яких проводяться як сгюрт~mні змагання й тренува
льний процес, гак і масові видовищні заходи. Б!'зумовно, варто погоди

тися з тим, що « ... . важньrм условием для привлечения к 3анятиям фи:і

кулиур.но-спортивной деятельностью является наличие физкульурно

спортивньrх сооружений. Они определяют характер функцион.rрования 

отрасли и вместе с тем представляют собой злемент долгосрочной поли

тики рювит~ІЯ физической культурьr и спорта» [7, с. 157-170]. 
5. НФСО ;иожуть володіти:, корисrува.тись та розпоряджатись май

ном, стосовно якого введено особливий правовий режим, це перш за все 

стосується земельних ділянок. Відпов:і)~но до СІ". 50 ЗК та ч . 3 ст. 40 ЗУ 
<<Про фізичну .ку:1ьтуру і оюрт» НФСО можуть мати у нласнасті землі 

реІ<реаційного 1.1ризначення дпя проведення спортивних заходів, до яких 

нплежать земельн і ділянки зенених зон і зелених нассщжень міст та ін

ших насепених иунктів, навчально-туриСl'ських та екологічних стежок, 

марІ<.ованих трас земельні діпянки, зайняті територіями будинків відпо- : 
чинку, павсіопат:ів, об' єктів qJіЗtfЧПОЇ кульrури і спорту, ту рисгичних 

баз, кемпінгів, яхт-кпубів, стаціонарних наметових .туристи•Іно
озд;)рОВ'ІИХ та(і,)р Lв, будинків рибало.к і мисливців, дитячих 1урисr-ичпих 

станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об'єктів, а 

також земельні діТІЯнки, надані для дачного будівнtщL-ва і спорудження 

іlшІих об' єктів стаціонарної рекреації (й. 51 3К ). 
6. Правомочності НФСО як власника земельної діпян:ки полягаю1ь в 

здатності воло,'І.іти, t;ористуватися і розпоряджатись даним майном на 

свій розсуд, в межах повноважень, встановлених засновницькими доку

ментами. Проте, кажучи про майно НФСО, слід зазначити, що далеко не 

всі об'єкти можуть за визначенням або умовами укладеного правочину 
належати їм на праві власності. Так .. згідно зі ст. 57 ЗК за рішенням opra-
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нів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування зсмепьпі 
ділянки пісового фонду можуТh надаватись НФСО на умовах оренди, у 

яких створено спеціалі3овані лісогосподарс~:кі підрозділи, ДІІЯ веденн:я 
лісового господарства, спеціального викорщ.тання лісових ресурсіІІ і дпя 

потреб мисливського господарства, культурно-о3Доровчих, рекреацій
них, спортивних, rуристичних цілей, прооедення науково-дослідних 

робіт тощо . До земель лісового фо1щу відносяться: зе"-ТІі, вкриті нісовою 
рослишіістю, а також не вкриті лісовою роспинністю, нелісові землі, нкі 

надані та використовуються дпя потреб .rricoвuгo господарства (ст. 57 ЗК) . 

А відпові..1:но до ч . 4 ст. 59 ЗК НФСО органами виконавчої влади або ор
ганами місцевого самоврядування із земепь водного фонду можуть пере
даватися на умовах ореми земельні діпянки прибережних захисних 

смуг, смуг відведення і берегових смуг водних шляхів, а також озера, 

водосховища, інші водойми, болота та о<.трови для сінокосіння, рибогос

подарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреаційних, снортивних і 
туристичних ціпей, проведеІПІЯ науково-дооІідних робіт тощо. До зе
мель вод1юrо ф01щу відносяться землі зайняті : а) морями, річками, озе
рами, водосховищами, іншими водними об'єктами, f)олотами, а також 

островами; б) прибережними захисними смvrами вздовж морів, річок та 

навколо водойм; в) гідротехнічними, інши~и водогосподарськими спо
рудами та каналами, а також землі, видL1ені nід ему ги відве,.'J,ення дJІЯ 

них; г) береговими смугами водних шляхів (ст . 59 ЗК ). 
7. Статтею 92 ЗК встановпено, що правом постійного кори-.тування 

земельною діпянкою, яка перебуває у державній або комунапьній влас
ності, без в<тановпення строку набувають: а) підприємства, установи та 

організації, що напежать до державної та комунапьної впасності; б) гро

мадські організаціі інвалідів України, їх підnриємства (об'єднання), уста
нови та організаціі; в) репігійні організаці:і України, ста1:ути (поJІоження) 
)ІКИХ зареєстровано у встанов.>Jеному законо!І-І nорядку, виюІюч:но д:ІЯ 

будівництва і обсГІуговування культових та інших будівель, необхідних 

д.:rя ·щбезпе•rення їх діячьності. Таким чином, із усіх видів непідприсм
ницьких організ<Іці\1, 11раво постійного користування земельною ділян

кою залишається :Іише за громадськими організаціями інвалідів Укра1-
ни, їх піднриємства (об' єднання), установи та організації та за ренігіИ

ними організаціями України. Ате відповідно до с1· . 50 ЗК земельні ді'ІЯН
ки, які знаходяться в тому числі у державній, комунальній в;Іасності та 

призначені дпя прове)Іення спортивних захс>дів, а також віддовідно до 

ч. 3 ст. 40 з у «Про фі3ІfЧJJУ культуру і сnорт», відносяться до земе.ть рек
реаційного при.шачення. У зв'язку з цим, ми вважаємо, що непідnриєм
ницькі фі'Іку1ь1урно-спортивні організаціІ ПОІ.ІИнні входити д.о то1·о ко.ГІа 
суб'єктів, за якими за.тишаtться право nосrійного (безсrрокового) корис
rування на земельні ді;тянки. 

Список JІітературе: І. Цивільний кодекс України : Офіц . видання : сrаном на 01 чер
вня 2008 роь:у . - К .. 13ндавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 664с.; 2. Закон України «Про 
об'єднання громадяю> : станом на 01 червня 2008 р . - Відом<><.'lі Верховної Ради (ВВР), 
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1992. ·- N2 34. -Ст. 504~ 3. Юридична енциклопедія. В 6 томах . Том 3. І [ШемшучеFІко 
Ю.С. , Зяблюк МЛ., Горбатснко В. П. та ін.]; голова редколегії Шемчушенко] -ІС.: «Укра
їнська енциклопедія», 2001. - 792 с . , 4. Словарь гражданского nрава І [Додонов В.Н . , 
Каминская Е.В . , Румянuева О.Г . др]; под общ. ред. Залесекого В.В . ). - М.: ИНФРА-М, 
1997.- 304 с.; 5. Советское гражІщнское nраво. T.L. І Под ред. Ю.Х. Каn~шкова, В.А. 
Тархова. -Саратов, 1991 - 560 с. ; б. Лещенко Д.С. Правовий статус установ в циr.іш.ному 
праві України: дис .. . кандидата юрид. наук: 12.00.03 І Лещенко Дмитро Сергійович- К., 
2005,- 198 с. ; 7. Аристона Л.В. О материально-технической базе физической кулиурм и 
сгюрта І Л.В . Аристона // Физическая культура и спорт в Российской Федерации: Сборник 
нау•ть;х статей . - 2000. - Вьш . J. - С. 157-170; 8. Земельний кодекс Украі'ни: станом на О І 
червня 2008 р. -- Відомості Перхопної Ради (ВВР), 2002. - N2 3-4.- Ст. 27. 

----------·---------Спіжов в.в.·-----~---------

СПОСОБИ СПАДКУВАННЯ ПРАВА НА ВКlіАД (ДЕПОЗИТ) У БАНКУ 

Пі,п;вищення ефектинпості діяньності банків . залежить від багатьох 

факторів, насамперед від сrупеня наукового ртроблення проблем, що 
стосується вi,!Jдocmr банку з вкшщни.ками. Сьогодні вчені та практичні 

працівники банків вказують на те, що відносини, які виниf;ають під. час 

застосуваЮ{я обмежень прав вкпадни.ків банку на розпорядження кош

тами, недостатньо чітко врегульовані. 

Д)rя врегулювання спадкових відносин дедатrі актуальним стає до

отіджеиllіf та аналіз спадкунання вкпадів (депозитів), що пов'язані в пер

.шу чергу з новим правовим статусом вкладів (депозитів) за ЦК. 

Спадкування права на вкттад (депозит) залишається однією з про

блематичних я.к у доктрині цивіпьного права, так і в nрактичному засто
суванні. 

На практипі існують проблеми щодо способу та поря;:~.ку розпоря
дження правом на щшади (депозити), що потребують негайного вирі

шення. Проблема юридичної природи заповідаJтьного розпорядження 
на вклад о.~епозит). 

Анал.із наукових робіт цивілісгичного спрямування таких авторів, як 

Б .С. Антімонов, В.К Дроніков, Ю.О. Заіка, В.Г. Павленко, П.І. Седугін, 

1\ОЗволяє зробити висновок, що спадкування nрава на вкrrад (депозит) за 
договором банківського вкладу (депозиту) є не до кінця вивченим циві

пьно - правовим іНСТИl)'ТОМ. 

Так, В . К. Дроніков вважав, що з моме1-пу смерті вкладника внесок 

належить третій особі. Вона не є спадкоємцем, а лише набувачем вигоди 

і. тому не відповідає по боргах спадкодавця [7]. 
BJ. Серебрешекий розглядав розпоряджеюІя щодо вкладів не як за

повіт, а Ю< розпорядження ва користь третьої особи [8]. М.В. Гордон не 
розділяв такої nозиціі і вказував, що перехід вкпаду після смерті вклад

ника є спадкОВf1М правонастуиющтвом, а заповідаrrьRе розпорядження, 

необхідно розг.ГЩJJ.ати як вид заповіту [6). 
Сnадкування грошових вкладів (цепозиrів) означає, що пісrш смер'Іі ЕКJJа

дника вюrад (цепозиr), що перебуває у банку, переходиrь у mадщиву особам 
які є його праuонасrупниками. Ilimя смерті вЮJадника вклади переходять до 
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спадкоємців: 1) за :хшовітом; 2) на підешві спеціальних розпоря,;з,жень вюrад
ників банків (заповідальне розпоряджешнt); 3) за законом 

Поря,с'1ОК складення запові·rів регулюється нормами ст. '-"1'. 1233 - 1257 
ЦК України. З!'~з,но ч. 3 ст. 1247 ЦК заповіт має бути ПОС!3ідчений нотарі
усом або іншими посадовими, службовими особами,. вwзначеними у ст. 

cr. 1251-1252 ЦК України. Перелік зазначених осіб не містУТh в собі поса
дових та службових осіб банків . Отже, останні не мають права посвідчу
вати заповіти щодо прав на вклади у банках [2]. 

Водночас, це не виключає можттиності вчинення вк·нщниJ<ом ро:шо

рядження банку щодо права на вклад на випадок смерті (заповідальне 

розпорядження). Заповідапьне розnорядження вкладників банку стосов
но вкrта;J,ів має бути оформлене належним чином, інакше ІЮНО визнаєть

ся недійсним. 

У заnоВІдальному розnорядженні nовинно бути вказано: 1) nрізвище, 
ім'я, nо-батькові фізичної особи чи найменування юридичної особи, 

якими заnовідається право на вклад (деnозит); 2) числ) місяць та рік 
складення розnорядження. Якщо ~· вкладника виникло бажання роз

поділити вклад МІЖ двома особами, то він у ро:торядженні вказує, 

кому з них яка частка заповідаєтІ,ся. Заповідальнє розnорядження 

підnисується вкладником. Цей документ засвідчується підписом упо
вноваженого працівника банку і зберігається в сnраві з юридичного 

оформлення рахунка [4]. 

У випадку відсутності заповіту або заповідального р::шюрядження 
rцодо нрава на вклад у банках на випадок смерті вклапника. відбувасться 

спадкуваюІЯ за законом. 

Спід підкрес.rтити, що право на вклад входить до сющцу спаІт,щшrи 

Нбалежно від способу рашоряджсння. Цим ст. 1228 ЦК 2СЮ3 р., істотно 
віл:різняється від правила, що випливаю зі ·~місту ст. 564 ПК 1963 р., згід
но з яким ;а наяюю<.ті слеціа,tьного розпорядження ню.,адника вкт1ад 

(депозит) взаr·алі не входив до скттаду спадкового майна [3]. 
Виходячи з цього слід зазначити, що дія ·3аповіда1JЬного розпоря

дження може бути повністю або частково скасована з;шовітом, що скла

депий після того, як було "Іроб:Іенє заповідаттьне ро:шор:~дження, якпю в 

заповіті змінено особу, до якої мас перейти право на грошові кошти 

вклад.ника, або якщо заповіт стосується всього майна СШІ,Jк::щавця. 

ВідІюв~дю доп. 220 Інструкції про порядок вчинення нотаріа'Іьних 
дій нотаріусами України, свідоцтво про право на спадщину на грошовий 

вклад, щодо якого вю1адник зробив заповідальне розпорядженІІЯ банку, 

пісnя смерті вк'lадвика вtщасться нотаріусом спадкоємцям на 1агапьних 

підставах [5]. 
Водночас, ч. 3 ст. 1298 ЦК передбачено, що до закінчення строку на 

прийнЯ1тя снадщини нотаріус може видати спадкоєм.цєві Дf)Звіл на оде

ржання частини вк'Іаду спадкодавця у банку, якщо це викликано обсr·а

винами .. які MaiOTh істотне значення [2]. 
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Слід зазначити, оскільки вклад входить до складу спадщини, а сві

доцтво про право на спадкування вю1аду у банку, щодо якого вкладник 

:І робив розпорядження банку або склав з приводу його заповіт, видається 

нотаріусом на загапмІих підставах, то видача вкпаду спадкоємцям має 

_щійснюватися на підставі свідоцтва про nраво на сnадщину на вклад у 

б<шку, да.зволу нотаріуса за обставин, що мають іст011н~ значеюІЯ або за 

рішенням суду. 

Оrже nроанапізувавши юридичну природу сnадкування права на 

в~лад (депозит), необхідно зробити такі висновки: 

1) законодавеІ\Ь передбачає тр~І способи успадкування права на 
вкТJа.;.t (депозит) : за заповітом, на підставі спеціальних розпоряджень 
нкладників банків (заповідальне розrюряджеюІЯ) та за законом; 

2) вклади внесені вкпадником до банків, виступають різновидом 

нриватної власносгі, яка вхоюrrь до загальної спадкової маси . 

С.шсок літератури: І. Конституція Украіни : за стано!>f на І січ. 2005 р . І Верховна 
PaJa України . - Офіц вид . - К. Парлам. вид-во , 2005. -· 76 с . - (Бібліотека офіційних 
в :иань) . 2 Цивільний кодекс України : за станом на 15 січ . 2008 р.- Х Одіссей, 2CIQ8. -
423 с . - (Серія «Закони Украіни»). 3. ЦнвІЛЬНІІЙ коnекс УкраїкськоІ РСР застююм на \8 
~1111 . 1963 р . //ВідоМОСТІ Верховної Ради Украінськоі РСР.- 1963.-- х~ 30.-- Ст . 463. 4 . Про 
·;ат~ердження Інструкці·, про порядок відкрипя, використання і закрипя рахунків у націо

на.лhній та іноземних валютах nостанова Національного банку України від 12 листоnзда 
2003 року N2 492 // ОфіІІійний ~існик України . - 2003. - N~ 51 -Ст. 2707. 5. Про затвер
дження Інструкшї про 110рядок вчинення нотаріапьних дій нотаріусами Україн11 наказ 
МІністерства юст11ції Украіни вщ З березня 2004 року N~ 20/5 // Офщійний вісник Украї
ин - 2004. -- N2 15- Ст. 639. 6 Гордон, М. В nроф . Наследованис no закону и no завеща
""ю· учеб . ное . І М. ІЗ . І ордон.- М Юрид. лит .. 1967 -- І 19 с . 7. Дроников, В . К Наслед
пвснное nраво Украинской ССР. учеб . noc . І В . К. Дроников ; Науч . ред. Г К . Marneeв . -
К · Ви ша школа. І 974 . - І 60 с . 8. Ссребровек ні\ 13 . И . О•Іерки советского наследственного 
nрава учеб . noc. І В И Серсбровский . - М .. АН СССР, 1953. - 237 с. 

·------- ------- -
Сурженко О. А. 

Сn>АТЕГІЧНІ ЮРИДИЧНІ ПРОБАЕМИ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ 

У розвинутих кр;йнах інноваційний розвиток економіки визначено 

як пріоритетниИ і фактично безаrІьтер11ативний, від якого залежить 

процвітання економіJ.:и у довгостроковій перспективі. В свою чергу, воно 

вимагає ЧИСJ1ЄННІ1х механізмів впровад,ження інновацш, різних форм 

вк"Іадення інвестицій, розвиток фінансових механізмів, пожвавпення 

діячьності в інтепектуапьній сфері і багато чого іншого. 

В Україні до 90-х років минулого стопіття інноваційна діяпьнісrь 

:;.: .1ійснювапася вик:nочrю у великих державних установах, якими управ

.1япи державні органи на засадах rщанування і фіпансуваюІЯ за рахунок 

держбюджету. Зміна економічної, соціальної і нонітичної опуації неми
Н)'Ч<' мала відбитися на рівні р03робки й упроваджешІЯ технічних ново
введень. Через зрозумілі причини державні органи або були не в стані 
генерувати високоінтелектуальний продукт (відтік кадрів, мінімізація 

або приnинення державного фінансуваюІЯ, відсупrість пошrrу на нові 
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розрnбки та ін.}, або взагалі приnиншти своє фінансу;зання внаспі.ГJ.ОК 
nриватизації й перепрофітІЮвання. То~ІУ на початку пового тиоrчолітгя 

наша країна опишпася перед необхідністю врахування особпивостей й 

закономірностей інноваційного процесу у нових економїчт~х умовах. 

Іниовація -це резуш.тат доСJІід.жень, рпзробок, нове або удосконале
не технічне чи соціапьпо-екоІюмічне рішення, що прагне ;;:о суспі.'lьного 

визнання через використання йоп> у практичній. дія•tьн.осt-і нюдЕ'й. Від·· 

аювідно, процес здійснення інноваuій називається інноваційною діяп:ьні

сnо. Вона являє соб()Ю ці-rу систему правовідносин, спрямованих на сrво

рення й впровадженая нової продую~ії, як правило, на основ :. інноваційних 

розробок і з реалізаujєю прав на об' єкти інтелеюуаттьної вщ:сн ості. 

З економічної точки -юру мають місце нові технопогічні nроцеси і 

форми ор1 ·анізаці:і виробництва, з одного боку. З іншоп.J -· формування 
нового рию•у. об'сктам:и на якому будуп. технологіХ й продукти інтепек

туальної праці. Il р11 цt.ому шачна уваrа приділяється й фін<нковим 
інструментам, й організаційним структурам, й охороні прав на аб'скти 

інтепектvачьиої власності. 

З юридичної ·а·оч~:и зору важГІиВоІ·о значення набущтють юридичн\ 
}tехані:щи виІІикнеші.Я, рі.'апізаціі й захисту прав іІпеЛ<$l·уат,ної влас

ності, кредитно-фінансові механізми й снособи вкладення іннРr:тицій, 

nравовий стюус компаній, які спсціалі1уються на фінащ:у нанні 11 впро
ваджсшІі нових технологій, ук:l<Щення договорів, спрнмСJваttих на ро·шо

ряджеюІJІ правами іtгrелеюуасІьної 1\.'Іасності й трансфер техно.т.ні.й та ін. 
Баrато зарубіжних й українських дослі.а,ників сход,яться у думці, що 

nоява інновацій має пва начал<1: 

- nотреба ринку, тобто попит на пенний продукт (ТОіІар, JIOCiyry). 
[ншими словаМІ1, ц-2 яідповlГJ.ь на потреби ринку або ,.нркетю·ІП1ІJИЙ 

варіанr. Його можна rакож назвати евопюційним. До еІюнюційних від
носяться евопюційні -,мі:ни в продуктах (товарах, поиrугах), пю маютn 

місце на ринку; 

- інте.'lектуасІиtа дін _,-_ ьн.ісІ-., ню;хини зі спюренв:;а нов· )J ·o в ролу кту, 

спрямонаного на Ічщередження або формування щщиту на ринку на 

нолібні товари. Це радикагп,ний, ренолюнііІний шлях . 

Обидва ці LІlГІІІХИ маюгь ІJраво на іоrувашrя і кожний 1 вих грає nев

ну рочь. Однак, безумовно, те, що :щатний принципоно зміниrи Е'КОІЮ

мічпий розвиток другий Ш!ІЯХ- проrрепtвно-і:нноваційн ай . 

Конкре11tими передумовами інновацій можуть бути : удоскnна.'lення 

технологічного процесу , економія ресурсів, екологічні вю•юги, недосту

nність вередових технологічних рішень. Особливо важттв .лм й аК1уаль

ним є формування інноваційноrо світОГ.'ІЯду та необхідність інновацій у 

кризову епоху. Кризи (лока.11ьні або всесвітні) виступаю· :n сутrєnим сти

мулом інновацій, потреба в яких з'являєп,ся й затстрюоься саме вна
спідок катастроф, політичних подій або помилок у nідході. до управлін

ня в суспільстві. 
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Внаслідок І< ризи одні галузі економіки вже просто не моJІ\:уть існува

ш (відсутність нопиту, затратність, неконкурентнісn, та ін.). llmii мають 
в прискореноА-су порядку стаrи на перший план, що паrребує перефор
матувюшя численних відносин. Часто вимагається радикальна модерні-

1ація численних галузей . Однією з умов успішності цих процесів є різка 

активізація ікrепек1уального потенціалу, насамперед чере~ створеІUІЯ 

сприяп:rивих у1.юв дпя іююваційної діяльності. Особливо успішною, як 

свідчить досвід ін1ш1х країн, виявипася підтримка так званих «венчур

них » або нризихових» компаній. Був творчо усвідомлеffИ11 той факт, що 

основна маса корипrих .fJ.JIЯ суспіrп.ства принципово нових (революцій

ннх) інновацій з'яви11ася завдяки ініціативі й завзятосгі окре.r.rих іннова

торів, які створили нові компанії з метою комерційного використаюrя 

своїх розробок. 
Звідси випливає, що на сучасному етапі розвитку української еконо

міки право має 1абезпечити належне реrупювання відносин у сфері 

створення інтелекrуютьного продукrу, ефективної охорони прав на ньо
со, передачі виІ<орисl·ання майнових прав для впрова,іІ;ження інтелектуа

;Іиюго продукту у ниробництво, венчурноr·о фінансуваюrя й віrrьноrо 

кооnерування компаній, що З<!Имаються венчурним бізнесом, з держаu

ним ус:танС>вамл і державІіИМ капіталом. Такі комшІексні підходи мают~> 

забе:шечити просування нашої держави на інноваційному пmяху. 

- - - --------·-- ·------
Приходько В. Г. 

СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ПРИПИНЕННЯ, 

РОЛРВАННЯ ТА ЗМІНА ДОГОВОРУ РОЗШУКУ 

Правовий св'нзок, що існує між учасниками юбов'язапьпих відносин 

юага.ТІі та догоЕ.ірних зокрема, не буває довічним. З перебігом часу або з 

іпших причнн цей зв' язок зникає, а права та обов' sоки сторіІІ договору 

нерестають бу-rи чиІшими. Це загапьновідомі И досиn. нотирені явища, 

тому rгав'І\:'!ШЯ до них не може бути байдужим не ті11ьки з точки :юру їх 
піJн.нпrя, а й за мотивами прикладного характеру [1, с. 21}. 

3 моменту у~ладення договору сторони вважаються зобов'язаними 

за цим догоrю~::ом шодо виконання його умов, що вишачається загалІ.

ним приш.tишщ: договори повинні викону1~атись (pacta suцt servaлda). 
Виконанн.ч дог•яюрів здійснюється за ·хtгальпими вимогами щодо вико

нання зобов'яз<щ. (2, с . 220] . 
Після ук,адення будь-якого договору, в тому чис.ТІі й договору розшу

ку, {3, с. 26) може вин:икнутн потреба у його зміні чи розірванні. Щоб за
безпечит\1 стабіrтьність майнового обороту і впевненісrь сторін -детектива 

та :sамовнИJ<а у непорушності взяп1х зобов'язань, закон забороняє одно

сторонню відмову в~ц виконання зобов'язання або односторонюо зміну 

умов догонору. за винятком випадків, передбачених договором м.іж сто

ронами або законои (ст. 651 Цивільного кодексу України, дапі - ЦК 
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УІ(раїни). Але цей моговір віднопrп.ся до договарів про надання посrу; 

[3, с. 24], тому в цьому випадку до нього слі,п; заснковувати положення 
глави 63 ЦК та ст. УО'7, зокрема, в якій визначено, що догонір про надання 
поснуr може бути розірваний, у тому числі шляхом онносrоронньої під

мови від договору, в пор.sІДку та на пі)~ставах, ВСІ"апов.rн.•них UK, інши,•І 
закОН<JМ або за домовленістю сторін. 

3міна aGo розірвання договору вчиняється в такій самій формі, шо й 
договір, rцо змінюється або розриваєп.ся, якщо інше не встановлен•1 
договором або законом чи не вишшвас із :шичаїв ніrювого оборот,· 

(ст. 654 ЦК). 
УкГJ.адений сторонами договір може бути змінений або ро.1ірвашrй. 

'Зміна договору - це зміна у~ю11, на яких він укrrадений. Ці змію1 можул. 

слхуватися: умов щодо предмета, місця та сrроків виконання договору то

що. У разі зміни дш·овору змінюється і зобов'язання, ним пороцж!:'не, 3Мі< 

том якого виступають права та обов'язки сторін. Розірвання доп1вору ·-· ле 
припинення зобов'юання, нm.t породжеtІе, у ІЮВІЮ~1у обся.зі [4, с. 27~~). 

ІДе раз иагопосимо, що ·3міна і розірвання договору доп~скаюп.с:~ 

•rиme за уго)\ОЮ сторін, якщо інше не передбачено .законшr<ш•rими ак· 

тами або дшовором. Угода про зміну або розірваІtня договору в•rиш•.· 

єп.ся ~~тій самій формі, в якій був укпанеІнІй договір, якщо і1 щк•шодс.

вчого акта, догонору або звичаїn rФювопJ обороту не виппиває іІІІІН' 

[5, с. 652]. 
В ·;акІнюдавстві Укрdіви та юридичній пітературі зуL~срічаємо насту

вні терміни: ,,11рип~tн<с>ння зобов'язання», «Припинення дОП)ВОJ'У" '" 

«розірвання доІ·овору», які застосовуютм·я у випадках прини.нсння ві:т

rюсин між сторонами договору. Як зазначає в своїй статті О. Міхно, J боКІ· 

досІІщників-І\ИВі:Іісгів ІІИТаfПІЯ ЧіТКОГО р03Мі.'іК)ІВ3ННЯ ЦИХ трr.ох ІЮН:ЯТЬ 

до себе уваги не привt:>ртало Теоретнчне визначення та чітке р03умінн:о 

кожного з трІ.ох понять допо~юже ро.1межовувати та не мівяти одне но

нятгя на інrне, сrане основою дос!І~:1.ження мехаrrі·;му, прОІ<елури нрrІ· 

rщпення договірних стосунків між С1оронами, а на пракrvщі .. усунуп1 
розбіжності та непорозуміння пі;! час вирішення п11тань щодо право:Іь

ного застосування юридичної терміно.'.Іогїі у разі закінчення терміну )J.'i 

цивільно-правового договору [1, с. 21]. 
J1ега.тьноrо визначення nонятгя припинення догонору в чинномv 

ЦК tle існує. Гпаю 50 ЦК передбачас .'ІИШе випадки «Припинення зо· 
бов' язання .. , J в гrаві 53 й.п:еться про « рсвірвіІння ;J,оІ·овору" (в ~>аІіLтьних 

положеннях про договір передбачено підстави, пранові нас:Іі,'J.КИ та фе

рму зміни і розфвашrядоrовору) [1, с. 21]. 
У зв' изку з тим, що пшrяттям зобов'язання охошuоюти:я ІЮlІЯТІя дог(,. 

вору та недоговірtюго зобов'язання, можна дійти висновку .. пщ до оонятп1 
«ПрипинеІПІЯ зобов'язання» необхі_ru-ю ні;(носити «припинення договору" 
ті! <•припинення недаговірного зобов'я·Іаннян. За філософськимн кю-єго

ріями понятп1 •<припинення ДGІ'Овору" та «розірвання: договору» можна 

mіввіднесги як загапьпе та конкре-гне. В даному випадку вважаємо слі;t 
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nогодитися з позt.Щією О.Міхно, що категорія «розірвання договору» є 

складовою частиною категорlі «nрипинення договору» (1, с . 23}. 
За загаТJЬним правююм, при прилиненні зобов'язання правові від

носини між його учасниками припиняються у повному обсязі, а інкони 
остмІні хоча і зберігаються, але у зміненому вигляді (наприклад, при 

nрипиненні зобов'язання шляхом його новації) [6, с. 63]. В даному випа
дку можна дійrи висновку, що припиненні зобов'язання, а від.лов.ідно і 

договору можпиве у вигпяді зміни. Тому вважаємо, що припинення до

говору розшуку може відбуватися у випадх<;у його розірвання або зміни. 

Сnисок літtратури: 1. Міхно О. Приnинення та розірвання цивільно-nравовоrо до
говору : співвідношення понять 11 ПідпрІІємництво, господарство 1 nраво. 2003. -- N~ 9. -
С.21 - 23. 2. Цивільне право України : Навч. лосіб . І JО.В . Білоусов, С.В.Лозінська, 
С.Д.Русу та ін . - За ред . Р О . Стефанчука. - К : Прецедент, 2005 . ·- 448 с. 3. Приходько ВГ 
Місце договору ро:Ішуkу в системІ цивільно-nравових договірних зобов 'язань 11 Підпри
ємництво, господарство і право . 2006. - N~ 2. - С.23- 26. 4. F.воnюція цивільного законо
давства : nроблеми теорІї і практики . Матеріапн міжнародн<>ї наукоRО-nракти•Іної конфе
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Аврамова О. Є. 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДІЯ.ІІЬНОСТІ КОАЛЕКТОРНИХ КОМПАНІЙ 

Становлення іnотечного кредитування призвепо до nояви нових ме

ханізмів захисту nрав кредиторів, зокрема функціонування нt-залежних 

юридичних осіб, що спеціа.аізуються на rюверненні боргів (коллскторні 

компанії). Інститут послуг по повернснmо заборгованості на європейсь
кому просторі не с новим, оскі'Іьки був започаткований у Євроnі ще у 

ХІХ столітті. У відмінність від європеІ-'tського досвіду, в Україні діяльність 
по наданню кол:rекторних noc.rryr знаходиться у стадії виникнення. Мо
жна констатувати, що на законодавчому і науковому рівні, ще не скла 'То

ся устапеного підхо;.tу ві,.rщоою зю·аrrьних засад, ІЮІІЯТТЮ, змісту і меж 

здійснення цієї дія.ТJЬності. У зв' язку з вищевикладеним логічно визначm11 
необхідність з' ясування найактуальніших проблем, пов' язаннях 3 nраво

вим статусом коллекторних компаній, їх діяльносїі, запроnонування nро

позиnій щодо ПОІЮ.'1ання прогалин у законодавстві, " також залучення 
юридичної спільноnt до подальщої дискусії. 

В умовах фіиансоІ:\оі кри:т, наслідком якої стало падіlшя платоспро

можності насепення, особливо актуаньним виявИіtась дія.ТJЬнісrь коJша-то

рних ко~mан.ій. Оскільки їх діяньність в УкраІні, в бurьшосrі випадІ'ів, 

направлена на повернеmtя заборгованості по договору іuотеки зі здійс

ненням стягнепня на ж-.пло. Це піднімає багато проблемних питань пра-
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. вового, економічного, соціального харакгеру. Оскільки житло .. як об'єкт 
сrягнення, знаходитьс~ на межі складних взаємопов'язаних. але за змістом 
nротип:ежних відносин: ежон:омічних (3абезпечеtПІЯ с1rабіlльносгі власн.ості) 

і соціальних (соціальні стандарти, гарантії по забезпеченюо житлом) . Тому 

фінансово-кредитним установам ддя повернення кредиту найчастіше є 

сенс передати кредитну справу коmщкторної компанії, ніж займатися 

питаннями позбавлення житла, що може нанесrи шкоду ділової репутації. 

Крім того звернення до коллекторноУ комnанії є останньою можливістю 

повернути борг, копи інші механізми були вже вичерпані . 

Умовамн: здійснення діяльносгі по наданню ко;шекторних nослу•· є: 

наявність значних економічних иотивів для відчужении майна.. які є 

зрозумілими для суспіль сгва; дія зрілої правової системи; ефективне, 

надійне, прозоре функціонування судової системи;: обслуговування ін

тересів економічнш·о розвитку суспіпьства шляхом дотримання майно

вих прав кредитора з урахування соцііlЛьних норм і стщщ;Jртів. 

У зв'язку, з ві;".J,сутністю правозао·осування і наукових пропозицій, на

вколо коллекторної діяльності можна тільки запропонувати певні ознаки 

цієї ді.яльносгі: ця діяльність здійппоється незаJrежною від кредитора 

юридичною особою; звернення до коплекторної компанй є необхідrrим 
для стабільного функціону!3а.Jrn.я кредитора; здійснеmІЯ передачі неосно

вного виду діяльності кредитора до коллекторної компанії; ця ді.яm.н:ісrь 

здійсня~о"ТЬся за рахунок кредитора або за договором по передач і грошової 

вимоги до третьої особи (боржника) . 
Предметом коллекторної дімпьності є надання послуг по повєрнешпо 

заборгованості та інформаційних ПООІ)'Г, пов' юаних з поверненням бор

гових зобов'язань. 

При на.п;анні колекторних послуг відносно позбавпення права при

ватної власносгі на житло бажано щоб ко!І-шанія керувіlJІ;кь загальними 

прю-щипами позбавлеш1я суб'єктивного права на жипю: 

- законності (позбавнення права приватної влапіос:rі мож.тпmо тільки 

на підсrаві. закону); 

винятковосгі (позбанлення права приватшЯ власності на житло по .. 
винно носити винятковий характер); 

- справедпивості (rюзбю-JЛеІmя права приватної Б.rшсності на житло 

повинно супроводжуватися розглядом питання по забезпеченню праБа 

на житло); , 
-· розумності (позбавлеІшя права власності на житло повинно засто

совуватися в випадках,. кош1 нема іншої можm•шості рол:' язати посrали 

проблеми, що тя.гнугь позбавпення ЖvfІ'ла); 
- поваги інтересі.в власника (інтереси власника повинні враховува

тися при прийюпті рішення про позбавлення житпа, nри наявності 

можливості уникати цієї міри, але ж при й 3асrос:уванні враховувати 

повноцінні матеріа"Іьні та моральні втрати власника житла і. кредитора); 

- сrтівв~-:~;ношенн:я балансу потреб впаспика житла і. кредитора; 

- обrрунтован:ості; 
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- гласності (суспільство, окрема людина може повноці:mю бути 

ознайомлена віцносно діяльності коллекторних компаній, ця інформація 

обов'язково є відкритою); 
- позбавлення власності повmrно здійснятися тільки на підставі су

дового рішенюr (відсутнісrь судового розгляду справи за учаспо ко.rшек

торних компаній може свідчити про звуження права людmrrt на захист, 

тому що проти·::"І·ояти особи проти професійло «озброєної» коллекторної 

компанії є важкою справою). 

Встановлення ціЄі сисrем11 принципів є необхідним епементом в механі-· 

змі позбавпення. права приватної власності на жюло. Оскіmки рішення про 

позбавлення щмва приватної власності на житло повинно чітко відповідати 
цим пршщипам:, зокрема в ньому noвmrнo вказуватися та поястоватися 

яким інтереса.м: (боржника чи кредитора) віддаєrься перевага. 

Особниву уваrу при розгпяді справ при участі колекторної компанії 

звертає на себе проблема виселення мешка1щів, тому що найчастіше у 

житлі проживає боржник зі своєю родиною. У cr. 79 Закону України 
«Про виконав-с;е провадження» [1] встановлена процедура виконання 
рішеНЮІ про виселення боржника, яка передбачає два варіанти прова
дження виконавчи:х дій, залежно від того, чи перебуває боржник у при

міщені, яке звільняється. ВиходЯЧИ з того, що державний виконавець 

зобов' язаний писJ,мово повідомити боржника про день і час примусово

го виселення, його відсутнісrь має розглядатись як умисна з усіма нега

тивними наслідками для нього: опис та оцінка майна буде провадитися 

без урахування думки боржника, домашні тварини будуть передаватися 

на шшатне зберігання строком на три роки та інше. 

Процедура п;рим:усового виселення складається з таких дій: приму

сове відкриття приміщеНЮІ, яке звільняється; опис майна, що здійсню

єrьси qерез складання акта; звільнення приміщеmш від особи, яка висе

ляється; звільнення приміщення від майна та домапrніх тварин; випу

ченfІЯ частини майна, достатньої ,одя оштати виконавчих дій; передача 

майна на зберіJ·ання одночасно та одночасного примірн11Ка акта опису; 

заборона даній особі користува111ся цим приміщенням [2, с 270]. Звер
нення стягнення на житло- це багатоланкова процедура, яка сюшдаєrь

ся зі звернеmrя до суду, прийняття рішення по справі, відкриття вико

навчого прова,цження, проведення прюоодних торгів, примусового ви

селення боржника. Ця процедура достатньо сУладна тому є сенс їі ве

дення передувати до колекторних компаній. 

Таким чином, колпектарна компанія - це юридична особа, що надає 

послуги по поверненню заборгованосгі та інформаційних послуг, 

nов' язаних з повернеFІНЯМ боргових зобов'язань. 

С11исок л ітератури: І . Фурса С.Я . , Щербак С.В . Виконавче nровадження в Україні . 

·- К: Атака, 2002.-480 с . 
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Пасічник В. С. 

СТАНОВJІЕНШІ ІНСТИТУТУ ПРИТРИМАННЯ 

ЯК СПОСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ 

ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 

ЦК України 2004 р. вперше назвав серед інших видів забезпечення 
виконання :юбов'язанІ> притримання, що неоднозначно бу•ю оцінено 

цивілісrами. 

Метою нашІСашІЯ даних Те3 є розкритrя нроцесу станов:rення інсти,

туrу притримання як способу забезпечення виконання зобов' юань у 

Іаконодавсrві України, починаючи з часів Російської імперії. 

У XVШ-XlX ст, ст, притримання рmпІЯдалось російськими циві,tіс

'tами не лише як міра забезпечення договорів, а як і міра самозахшту, 

При цьому в юри;::щчній науці не бупо визначених позицій віхщосно 

\нстиrуту нритримання. а чинне законодавство не містило заІальних 

норм, а лише вказівки JJO окремих конкретних випадках, 
Зокрема, С.В, Пахман виділяв такі форми притримання чужш t> 

майна: 

1) боржник має право ЩJІпунинити виконання своr'о зобов'я1ання 
~іаносно крсдИї'Ора до Joro часу, поки ооанніИ не виконає іншого .ю'
бои' язання відносно боржника; 

2) кредитор може притримати наJrсжні боржнику речі до виконання 
•JC ганнім свОІ'О :юбов' язання. В даному випадку кредитор може як rrри-

1римати речі, які вжє нерсбувають у нього, так і самовільно віГ\ібрати у 

боржника речі для забезпечення :юбов' язання, 

Звід Законів Цивt'1ЬНИХ, складений у Росії в першій третині ХІХ ст, , 
який діяв до 1917 року, не відносив притримання но способі[j забе>nе
чення виканання зобов' я зань, однак на практиці притримання >астосо· 
вува;юсь. 

В пода!ІЬІШJму, проект Цивільного Уложення, який був пок1.иканий 

ко;~ифікуРати цивіпьне 3аконода~<сrво та виданий на початку ХХ ст,, в 

~.шві V, Гл:ші ІІІ <<Виконання зобон'я.зань» Уістин чотири сrатгі, що рег
мментува'1Н право nритримаюІЯ, В проекті Цині•rьІюrо У'юження поряп, 

1 загалмюциві.льнvrм правом притримання видіJ,япось право притри

мання, Ідо виникає :J зобов'я,щнь, сторони ЯКОІ'О цію11, як пі!шрисмці 

(«право притримання між торговцями») . Відмінність між ними двома 
ви,:~ами притримашІЯ шнягана у вимшах, які ними забезпечува:Іись, 

Таким чином. притриманню в проекті Цивільншо Упоження вже 

н<щасrься тІеrаJІьпий стюус- нерейшовши і.~ ,.,звичаєвого права» в право. 

передбачене законОі\І, воно визнається одним із способш 3абезпечення 

:юбов' язань, 

Одна~» пісня 1917 року робота над проектом Циві'1ьtюю Утюження 
бупа припинена,, внаu1ідок чого право притримання так і не стало час

тиною діючого 3аконодавства, 
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у І"щянсьtш.м:у законо;.щвстві притримання не було визнане спосо

бом 3абезпечення: виконання зобов'язань, xoqa містилось в проекті д;е·· 
яких норматиІшо-·правових актів, які, однак, так і не були прийняті. 

Проте банківсІ,І:Ї установи у своїх сгатупшх документах передбачали 

право притримання. Так, Статут Держбанку СРСР 1929 року містив таку 
норму: <<банку вадається в забезпечеюrя випливаючих з його операцій 

вимог, строк яких настав, при відсутносгі достатньогG їх забезпечення, 

утримувати бую.-яке майно боржника, яке надіішuю до банку на будь

яких під;ставах, крім цінностей, що зберігаються в бе:шечних сейфах або 

переданих на зfерігання в запечатаних клієнтом приміщеюrях або кон

вертах. Дане право може бути здійснене в :1абе3печення ВИJ.'.fОГ, строк 
яких ще не нас.·аБ, якщо боржник розпочав ліквщацію своїх справ або 

при і)'ІІИнив втr,; тежі 3а своїми зобон' я3анням:.-~. Звернення стягнення на 

притримане відновідно до даної етапі майно здІйснюється в загалмюму 

судовому поря.щ'У"· 

Крім цьоrо .. ш:ремі нормативнснrравові акти, зокрема, С1аrут Jаліз .. 
НИІ\Ь, Кодекс ТІ)ргового мореrmавсrва СРСР .. передбача.тти можпивість 

застосування нрава притримапня. 

Згідно зі ст. 27518 ЦК УРСР 1922 року комісіонер у :шбешечення сум, 
що належал, Ис,му віп комітента, у зв' язку з виконанням всіх наданих 

йому доручсш,, а рівно видаm1х ним у зв' язку з виконанням доручення 

вексепів, або ЩJИйнятих на себе перед треті.мч особами інших 30-

бов'юань, мав заставне право на майно комітента. Дане майно згідно з 

договором комісії нало перебувати у практичному володінні комісіонера 

або в Иого р03норяджспні. Таке во.'lодіння або розпорядження могпо 

бути пі,ЦТВ('р.:tжене, зокрема, коносаментом, накладною, складським 

снідоцтвом, J та~:он а~:том та описом про прийнятгя комісіонером майна, 

що знаходитt.ся н~ скнадах комітен1·а, якщо зазначене в актах га описах 

майно номіченР нечаrкою або юrей~юм комісіонера, або зберігається у 

примішеннях, <Шечатаних nечаткою комісіонера, або охороняється на 

місці службовця и:и комісіонера. 

СІ'. 408 UК УРСР 1963 року шцаватrа право комісіош'ру утримапІ 
ІіаJІсжні ЙО\1) 3il дс,rонором комісії суми з усіх сум, шо падійшпи до ю,ого 

:;а рахупок комі1снта. 

l\·!.M. Аr·ар~;ов щодо стану правового регунювання інституту при .. 
1римання ui.ctкc•,•1 справеJmиво :Jазначав, що діюче радянське законодав

сню не знає ні загальних попожень про право притримання, ні спіrrьних 

дпя усіх кредил1их установ норм про банківське право uритри'.fаFНLч:. 

Отже можнJ зробити висновок, що протягом всього періоду ро:шит

кv законодавств.~ '/країни як у СІСІ<.ді Російської імперії, так і у скrаді 

СРСР, неоднорц ЮІЮ робиJІись спр()[•и на :законодавчому рівні закріпити 
іJ.rсти1ут притрнмання як спосіб >абе:шечення виконапня зо6ов'Я3апь_ 
А..пе пише у ст. ст. 594-597 Цивільного кодексу України, прийнятого у 
2003 році, пра1ю оритримання знайшrю своє закрігL'lепня як спосіб за
безпечення виконання зобов'язань. 
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Руденко Л. Д., Іванова Ю. О. 

ПРОБАЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУ АЮ ВАННЯ 

ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНІ 

Туризм вже давно розпuщаєтьск як одна з найбільш прибуткових та 

таких, що інтенсивно розвивається, галузей світового госnодарства. Роз

виток туризму відіграє важливу роль у вирішенні соціальних проблем ·· 
у багатьох краївах сві1у саме за рахунок ·rуризму виникають нові робочі 

місця, П~'І.тримується високий рівень жипя населення, створюються 

передумови дпя поліпшення ппатіжного балансу країни. Розвиток сфери 

туризму сприяє підвюценню рівня освіти, удосконаленню системи ме

дичного обепугавування населення, впровадженню нових засобів поши

рення інформації тощо. 

В Україні існують усі підстави для розвитку туризму, вона мас най

бітп.ші й найрізноманітніші в Центральній Європі запаси ресурсів для 

розвитку цього. Але статистиqний аналіз кіТІькості українських туристін, 

обснугаваних суб' єктами туристичної діяльносгі привів до несподівано

го висновку - громадяни України надавали в два рази більшу перевагу 

·зовнішньому туризму, ніж внутрішньому [1]. Тобто туристична галузь 
України, маюqи потужний 1уристично-рекреаційний потенціагІ, розви

валася без урахування особливостей їі функціонування, що при.шепо до 

переорієнтації туризму на виїзний. 

Не можна стверджувати, що проблеми у туристичній галу~і зовсL'-1 

не приверта'Іи уваги науковців. Різні аспекти рекреаційної сфери висві

тлювати у своїх роботах вчені: Бобкова А. І"., Федорченко В.К., Цибух В.І., 

Матвієнко А.Т., Крачисю МЛ., Попович С.І., Науменко ГЛ., Хлоn'як С.В., 

Школа l.M., Кавешніков В.С, Долішній М.І.та інші. 
Відомі українські вчені Ор:1атий М.К., Саблук П.Т. приділяли ув.иу 

СL?ьському зеленому туризму, питання збережепня туристичних ресур-

сів та управління природокористуванням доСJІіджували відомі ві1чизня

ні наук01щі Лебединсr.кий Ю.П., Потранний l.M., Гетьман B.l., Данили
шин Б.М., Міщенко В.С. та інші. 

Проте в цілому саме вивченню внутрішнього туризму як ~>иду рек

реаційної діяньності приділено недостатньо уваги. 

Незважаючи на прийняття цілої низки нормативних докумt>нтів .. 
Державної програми розвитку туршм:у на 2002-2010 роки [2], Програми 
розбудови туриспfчної інфрасrруктури за напрямками націананьної 
мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспорт

них магісrра.пей у 2004-2010 роках>> [3], Указу Президента України "Про 
основні напрямки розвитку туризму Б Україні до 2010 року» від 10 серп
ня 1999 р. N~ 973 [4], проблеми, притаманні ·1урисгичній га.'Тузі України 
(невідповідність наявної туристичної інфрастру1<1ури світовому рівню 

та сучасним вимо1·ам споживачів туристичного ринку; низька якість 

туристичних послуг; нерозвиненість соціальної інфраструктури; недо-
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статній рівень кадр01юго забезпечення управпіння туристичною гаrrуззю 
3а кіш.кісншv~и та якісними параметрами тощо) виріІІІеві не були. 

Тобто, незважаючи на те, що внутрішній rуризм заохочувався дер

жавою, пропа.rшщувався: і спrмуmовався шляхом соціалізації туристич

них послуг, динаміка розвитку внутрішнього туризму заm1mал.ася на 

низr,кому рівні Нормативне врегулювання внутрішнього туризму залf'!

шається на низькому рівні - насьогодні навіть немае о:кремого нормати

вІюго акту, який би визначав і закріпшовав основні елементи внутріш

нього туризму, його регулювання здійснюється відповідно Закону УкрСІ

їни <<Про тури:н.f» [5], який, за думкою багатьох правtвнавців, цілком 
спрямований на зовнішній туризм (17, с. 28; 18, с. 166]. 

На нашу пумь.)', потрібно якrшйпПІидrпе розробити rш1яхи подолан

ня 1;ри:1и у rа.-1узі внутрішньт-о 'Іурrпму, а саме: ІІр11йпяти закон «Про 

внутрішній rуризМ>>, який врегульовував би етІеменп1 правового механі

>му цього виду 1уризму в Україні; розробити .'\ета.гrьну проnедуру при

ВЮІЛаJ\ії дозвоп:ених пам' яток, жорсткі вимоги щодо збереження та 

утримання пам'яток у напежному стані, п.оступу до них туристіF.; встано

вити нопаткові піm.ги дчs1 суб'€ктів, що займаються внутріншім туризмом. 

С11исок літерйт)tри: І Анал1тична довілка про робо1у 1ypcmepaтopiR та тураrеt-пів 

1а 2004-2008 рокоt/і Доступ до елсктронноі мережі Інтернет l;ttp://v.W\\'.toшism.gov.\Ш 2. 
Державна про1рама розвитку турюму на 2002-2010 роки Постанова КабІНету Міністрт 
УкраііІи ВІЛ 29 квітня 2002 р. N~ '\83// Культура і туризм.·- 2002.- 20 траnня - С 1-2. 3. 
Програма розбудови туристичної інфраструктури за напрямками нацюшmьної мережі 
МІжнародіІИХ трансrюrтннх коридорів та основвих транспортних магістралей у 1004-2010 
JX'K~X ВІЛ 12 травня 2004 r N~ 612// Офшійний ВІСНИК УкраЇНІ! -2004. -- N~ 12 (45) - С26 
4 Про ос-човні наnрямки рmВІпку туритму в УkраіНІ до 2010 року: Указ Пре1идента 
У~ранш шд 10 ссрnня 1999 р. N~ 973// Офіttійннй вісник Украіни ·- ! 999. - N~ 15. - С. І 5 
Про турюм·. Закон України від 18 листопада 2003 р. N~ 1282.-\VI/ ВВР. -2004. -· .N~ 13.
Ст 180. 6. М~русяк Л.В. Jконuмически!' функuии турИ1ма на со~ремснном лане// Еконu
мика '<крGІШЬІ.- 2002- N~3-4. -С. \б-17 7 Прейrер ДВ М<1лярчук \.В Розuиrок туриз
му о У~ра,нr// [кmю11ік?. Україrт - 200Х N~ 6 ('ІервенJ.}. · С20--28. 

Аляб'єва Н. В. 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ФОРМИ ПРАВОЧИНУ 

Нсзнажаючи на те, що чинне українське законодавство ІІ<" містить 

Іакm·о окремо1 о ноняття. як «е.1ектршший правочИІІ>>, українське зако

нодавсню д.озволяє їх нрактичне вчинення. Зокрема, можпивість вчи

ненmІ еш'ктронних правочинів передбачсна ЦК від lh січня 2003 року, у 
3в'язку -~ 'НІМ виникає низка тпань стосовно '\hІіоу нього поняття та 

ЙОГО Пр"ІКТИЧІ!ОГО ·ІастосуваННЯ. 

Необхідно звернути увагу на особнивість правочинін, що ук:Іада
ю·п,ся я Інтернет-мережі. По-перше, при збереженні прийнятого у 

всьому Іtирі порядку укладення правочинів (оферта-акцепт), особливіс
тю га:ких правочинів с їх електронна форма. В українськіr1 доктрині 

цивітrьноrо правСІ погпяд;и щодо електронної форми правочину різнять-
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ся. Так, одні науковці, подіТІЯючи підхід, прий:нятий в багатьох зарубіж

них країнах, вважають, що електронна форма право•пшу є окремою 
формою nравочину. Відповідно до цього підхо,~ «письмова» та «еТІект

ронна» форми є видовими щодо родового поняnя, яки.м слід вважати 
«запио•, тобто фіксацію змісту правочину на матеріат.ному або епект

ронному носієві, який надає можливість зберігати інформ.щію про зміст 

правочину протягом тривалого ча<.у і відтворити їі на першу вимогу у 

формі, зрозумmій людині [1, с.44]. На думку пре.дСІ·авників іншої позиції, 
зокрема І. 13. Спасибо-Фатеєвої (2, с.32], А. В. Чучковсиої [З, с.9-10], 

Р.Б.Шишки [4, с.575-577], правочин, вчинений з використанням епектро
нних засобів зв'язку, є різновидом ПИ[ьмової форми. Так, професор І. В. 
Спасибо-Фатеєва вважає, що віднесення правочинів, вчинених за доnо

могою епектронних засобів зв'язку, до письмових о1ід розуміти як по

дання інформації (змісІу правочину) на іmпих носіях, аніж папір, однак 

із фіксацією волі (думки, намірів) сторін через логічно упорядковані 

знаки. Матеріальним носісм, на думку автора, буде ~;омп'ютерний диск, 
із якого зчитується відповідна інформація через їі спрнйняття на моні

торі або піспя роздрукування на папері. Тому електронне-цифрова фо

рма є різновидом письмової форми з урахуванням специфіки мережі 

Інтернеr [2, с.32-З3). А.В. Чучковська •1азначас, що евопюu,ія носія пись
мової форми не пр~пводить до в~шикнення ноІюї форми поряд із пись

мовою [3, с.9-10]. Професор Р.Б.Ш11шка теж є прихюІьІГІ1КОМ вищезазна
чених позицій та сrверджує, шо можна вважати епектронну форму різ
новидом письмової форми правочину {4, с.575-577}. ВідТ<\1<, поня·пя елек
тронної форми правочину є спірним в доктрині цивіrІьнаго права. 

По-друге, значна частина правочинів ук11адається програмами

роботами без участі при цьому фі.1ичної особи.. В мережі ІнтЕ'рнеІ t: нро·
грама-робот, яка допомагає скчасти, укласти та прийНЯ':ёи до виконання 

договір. Це в деяких країнах породжує сумніви щодо дійсності правочи

нів, уклацених програмами-роботами без прямої участі фітчної особи. 

Ці сумніви базуються ва тому, що програма-робот могла цати збій, або 

до програми-робот міг бynt отриманий несанкціоновгний доступ, ре

зу:rьтатом чого є ую1аденпя правочину на невигідних Чі!! І;абальвих .r.tТІЯ 

власника програми··робот умовах. Несанкціонований доступ маже бути 

доведено, що і буде підставою д'ІЯ визнання правочину недійсним. Тому, 

поки не доведено інше, правочин вовинен визнаватио. таким, rпо міс·· 

тить вопевиявлення сторін. 

По-третє, укТJадення правочину в Інтернет-мерєжі М<.є транснаціо

напьний характер, а ГОА{)' підпада( піц сферу правового р!'JУ.С!Ювання 

міжнародного nриватного nрава. Основними проб;rемаw:и(S], при ук.'Іа

денні правочину за допомогою електронного обміну даними є: 

а) скпадність визначення місця укпадення nравочину (с)ферент може 

розміСІ-ити оферту не тілью1 на сервері, який знаходитьси на території 
держави, громадянином якої він є, але і на сервері, :іКИй знаходиться у 

будь-якій точні земної кулі, шо підкпючена до Інrернеrу. Акцептант може 
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відпr«ВІ·m• а~.щ1п J nортатииного комп'ютера, находячись у д,оро:!і); 

б) довсщнkть факту укладення правочину, :>береженість і.нформ.а

цlі, яка міститься в щ1rщюрі; 

в) копфіц·тційні дан~ що знаходяться в договорі (організація, що є воло
діJrьцР_м інфсрм• щііuюї мережі повинна щ·rаІЮЕЛІОВіУП1 сrанд;арrи безпеки, 

кmрі сторопи nовинні дачJимува111ся, в іншФІУ випа.п;ку можна говорити про 

nре-зушшію ·3С.ережє·носrі цілісності і конфідс.нційнОСІі даних). 

ТаJ<им 'IVJ'IOM, наразі розгляд щrrання про форму nравочині.в, укла.цеНИ)( 
11 електронному тщі, є дуже акrуаньним. Епt>ктроюtо-цифJЮва форма є ви
раженням .,,щі (ІдттевИjf!JJІСІrн~t) учасників правоч-ину чере3 асщТJ,юrnя елек-

1ронного ;щкумРІnу, що відображас змісr право,шну і скріnленого <'лсктро

нно- пифроtнrм пі):щисои осіб, що укrІд,Іl;ають правочин. 

Список Jtiпpaт}·pu: І . Сахарук Д Понятr~ та види форми правочиву // ІlідІІри 

єr.ннщ1ВО, Г()(Ж>,Іар~тво і nр<ШО - 20Ю . -· .N'!! 12. - С. А4-47 2 <:ласибо-Фатєєва І Актуа
льні nитання ф(>р~н праоо'і инів (теоре<тико-практич ~11!1 acr'eкr) // Підвриємншrпю, госпо
дзрст~о 1 право. - 2)02. - N~ 8. -- С. 32·· 36 3. Чучковсь ка А Форма господарсІ,ки х догово

рів , що В'ІІіНЯЮНС:І черс'< м єрежі елекІтю :ш'яз~у . зокрема Інтерне• І/ Підnриємництво, 
господарство і t , paв :J . - 2003. -- Jj~ 12. - С. 'і-10 . 4. 1. \Іtсіл ~>ІJС npano України Курс лекuій : У 
6-ТІі томо.х . 1· l/ І'.Б Шишка (кер . ав· r . щл.), О.Л . Зайцев, СО /<.·1і•Jурін та ін . . За ред. 

Р . І> . Шишки ·~ В.АКроі1тора.- Харків : ! ' сnада, 200f. . - 680 с . S Заключение догоноров 
nутем епенронttОІ<· обі.tе. на дз.ннь1мн (F.л~юронюtіі p~cypcj І Ан~нько А - Режнм цосту
пу· \V\Vw.russІan la"' net/lawidoc/a 123 htrп . 

Гришина J. І. 

СУБ'ЄКТИ АКЦІОНЕРНОЇ ВІДПОВІДААЬНОСТІ 

Акпіонсrна відПLJВідщrьнісп, має особливий: суб' схтиюпнї скпад -до 

акпіоп<>рнС'ї t•iдn:OEL.'l:anьнo<Тi можуть бути щнпя1нуті лише учасники 

аюrіонсрпих щнвонідносин, з копом яких несч)хідно чітко визначитися. 

Оскі.J І ЬКІ1 ІР •і•ЖІІИМ лри :шачrнш!м юр~щичної ві;l.ІІС>відалиюсгі є з;~без

Ш"І(~ння L111І<ОІИНЮ! зобов'язань, то від.nоІІі;цю і акціонерна відпов~~аль

ність пок.'П1К<<Ніі 3абезпє<Іувати виконання :юС5ов' яз<:~ нь учасників акціо

нерних праг.ові~r.но,:ин. 

На і.'t,ОГQJ.ІІІілrній ;.~.ень в нормативно-пранових аюа~ та в розрJбках вчених

Тt.'Орегикі.в нбвс чіп:о визначеного копа осіб, які прийма~сrrь учас1ь в акціопер-

1111-Х nращ.Jв~пн ~инах. Одн:і вчені дотримуюrьrJJ тра.'JJщійJ·К;і думки про те. що в 

p•Yri учасникіІІ даншu ви;ху ЩXІllul3 t1J< відносин висту·пають тnшrе акціонери та 

акціонерне ·rotHj)I:ICiliO (D.ані А 1)-'"' Інші вчені вк:nочають до СКІд,і()' акціонерних 
правовід.Ію<11.Н о~рім вихце Іtерел.ічених суб'єJСтів й інших осіб (ц<' нанриклад, 

наf!l}ІДОв.t раа,а АТ. го.·юва і Ч.Іени нрав.rrіння, ренізіИна комісія)."' 

''" Сердюк r. . ь . Правовое реrулиров<JНІІе короюратштьtХ и обя:\З.тен ьст
І>СНІІьtх ІННО ІІІ~ний м еж1.1у аК!lІІОІІерв І,,мн обшес Івами и акционері1Ми : Автореф . 

дис._ .. канд. Юf'Ид. наук . ... М., 2004. -- С. 8-9. 
61 Лома кин Д.R. Акционерное правоотношенне: нонятие, содержание, 

субьектьІ Лt!ТЩJеф. ДІІС ... . канд. юрид. наук.-- М. , 1996. ·-С ІЗ. 
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Основну групу учасників акціонерних правовідносин складають ак

ціонери. Законодавчо закріплена майнова незаТІежність АТ від зо

бов'язань йоrо акціонерів і навпаки, акціонери не відповідають за зо

бов'язаннями АТ (ст. 152 ЦК України). В ЦК України, ГК України та в 
таких спецімьних нормативно-правових актах, як Закон України «Про 

господарські товариства» та Закон України «Про акціонерні товариства» 

відповідальносгі акціонерів не наділясrься нмежної уваги. Діяльнісгь 

АТ базується на принципі особового режиму відновідмьності його учас

ників - принципу обмеженої відповіданьності акціонерів. Перєнічене 

вище :Jаконодавсrво чітко пе конкретизує відповіда.т1ьність акціонерів. 

За.;:шшається не зрозумілим, хто відповіда"'Іьний перед кредиторами: 

безпосере-дн-ьо акціонери своїми вкладами , чи акціонери відповідають 
пише перед АТ, а вже останнє в свою чер1у перед кредиторами. 

Також необхідно звернути увагу на відновідальність акціонерів, які 

не повніспо сплатичи вартість своїх акцій, у :ш'язку з чим немажниво 

повністю сформуваnt стюупшй капіта'! товариства. Згідно ч. 3 cr. 24 
Закону України «Про господарські товариства» та п.3 ч. 2 ст. 3 Закону 
України «Про акціонерні товаристна» акціонери, які не повністю ОГL'ІіІ

ТИJ1И акції, у випадках, ветановнених статутом товариства, віддовідають 

за зобов'язаннями товариства у межах неоплаченої частини вартості 
нмежних їм акцій. А11е з цим неможГІиво погодитися, оскіттьки акціоне

ри в цьому разі відновідають не за боргами товариства, а за своїми влас

ними боргами перец ним.62 Відповідальніо·ь таких акціонерів залежить 
від то1·о, чи буде це передбачено в статуті. Окрім того акціонер не може 

відповідати за зобов'язаннями товариства у межах неоплаченої '{астиІІи 
вартості нанежних йому акцій, оскільки відповідне положення супере

чить вимогам ч. 2 ст. 24 Закону України <<Про господарські товариства» 
та п. 2. ч. 2 ст. 3 Закону України <<Про акціонерні товариства», де зазна
чено, що акціонери не відповідають за зобов'яза~rnями товарисгва, а несуть 

ризик 3битків, нов' юаних з діяпьнkrю товариства, тіньки в межах наГІежних їм 

акцій. З нрийняттям ЦК та Закову України «Про акціонерні товариства» 

виникпо суперечлине СІ'ав'Іеиня до насrідків порушеюІЯ вимоги Закону Укра

їни «Про rоспОдаJХЬКі товарисrва» про СІL'Іату вартості акцій праІ'ягом року. В 

ЦК України та України <<Про акціонерні товариства>>, на відміну від :Jа.кону 

«Про господарські товарисmа>>, відсутні санкції за нецодержашш ТаІ<.ОЇ ви:мо

rn. Це пояснюється ntм, що за ЦК та :Законом України «Про акціонерні това
рио-ва» акції ма.юп, одразу ж оrmачуватися при їх придбаtmі. У ч. 2 сг. 33 
Закону України «Про господарські товариства» зазначається, що у разі не

сшmnІ у вегановлений сrрок акціонер, якщо іІш1е не передf>ачено Lтатутом, 
mлачус за час прос рочки 10% річних від lуми нроо:роченого ШJатежу. Ч. 3 LT 

144 ЦК всrановшос інші насГІідки, асаме-вимогу про змеІШJЄННЯ сrюуnюІ'О 
капітану товариства або його ліквідацію. Кожен зааювШ1К АТ повинен оrпа-

62 Корnоративне упраміння: Монографія І І. Сnасибо - Фатєєва, О. Кібен
ко, В. Борисова; За ред. проф. І. Спасибо- Фатєєвої.- Х.: Право, 2007.- С. 437. 
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ПfПf rювну вартісn. придбаних акцій до дап1 затвердження резуньтатів роз
міщення ш~ршого 11ипуску акцій. У разі не ошrати (неповної оrmюи) варюсrі 

придбаних акцій до дал1 за1вердження резуm,татів ртміщешш першого 

ии:пуску aJ<Iriй товариство вважасгr.ся не заснованим (ч. 3 ст. 11 Закону України 
"Про акціонерні товарисrва»). 

До ЛТ застосовується акціонерна відповіда.m.ність, як до учасника 

договірних відносин, оскіJІІ>КИ саме товариство, як юридичиа особа є 

самостійним суб'єктом (ст. 96 ЦК) і вступає у договірні відносини з ін

шими уч,книками. 

Відповідно до сг. 92 ЦК юридична особа набуває цивільних прав та 
обов' язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до усгано
вчих доJС.умептів та закону. Та чи є посадові особи АТ суб'єктами акціо

нерної п~·І,nовідаnьності? Посадовими особами я·ідно ст. 23 Закону Укра
їни «Про господ;,;рські товариства» визнаються гшюва та члени виконав

чого органу, 1·олова ревізійної комісії, а у товариствах, де створена нагля

дова рада -· голова та члени наглял:ової ради товариства. 
Між товариством і йоrо посадовими (JСОбами складаютьо; , .І однієї 

•. торони, корпоративні ві;щосини, оскіnьки останні є тими СJ<ладовими 
юридичної особи, через які вона реанізує свою дісщаnІісп. (здійснення 

OjJJ а нами своєї діяльності станоЕ<ить корпоративне упр<шпішrя.). З іншої 

сторони, посадові особи перебувають з товариством у трудових нідноси

нах, а відтак, є nрацівниками і тому на них поширюються норми трудо

ного законодавства. Їх відповідапьнісгь настає за невиконання (або нена
нежне виконання ) ними своїх посадових обов'язків і не пов'язується з 
Rідпові)~аоrьністю аю~іонерів. 

Вихо;~ячи з нищевикТ'(аденоrо до відповідаСІьності в акціоиерних 

лр;сшовідrюсинах можуть буп1притягнуті .'ІИІПе саме АТ та його акціоне

ри. Посадові ж особи товариства не можут" притягуватися до акціонер
•юї відоовіда.•Іhнnсті, оскі.'!Ьки відповідно до цивільного законодав("Г!Jа 

•юни наніть но с самостійнИ"ІИ учасниками ниві.'lьних fJідІюсин (cr. 2 
ЦК) .. а пише представляють інтереси товариства у 3ОІшішніх відносинах. 

Сrшrок літератури: І. ГоспоJарс.юій кодекс УкраїІІи // Офіщйний вісник Украіни. 
2003, N~ І І, ст 462. 2 Про акиіо"ернІ товариства· ·Закон України від 17 09.200R рок\' // 
!3\:!Р. - 2008. - N•No 50-51 - С1 3R4. 3. Про госnоларські товарнетва Закон Україн<~ ІІ•д 

JІ)і)9 199! року// BRP - 1991 -- N~4'1.- Ст. 681. 4.Корnоративне управління Моногр<:~· 
ф<qі!. Сnаснбо-Фатн:ва_ О. Кібенко, В. !)орисова: За ред. 11роф. І. Сnасибо-Фатєєооі - Х . 
Право, 2007 - 500с. 5. Ломакин Д.В. Акuнонерное nравоопюшенис: nонятие, содержание, 
субьекГh! Автореф. дис .канд. юрид. наук. М , 1996. С. 13. б Ответственность в акшюне
р•ІІд обществахІ Af: !'v1олm·ников. - М Волтере Клунср, 2006. -· 240с. 7. Сердюк [Б 
1 !равовос рс1·улированне корnоративнь1х и обязательственнІ-Іх отношений между акцІ1о
ІІер!Іl·ІМІІ обшествами 11 акuионера~и. Автореф. дис ... канд юр1щ. наук. М., 2004 С8 .. 9 
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Риженко І. М. 

ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ БАТЬКІВ ЩОДО 

УТРИМАННЯ ТА УЧАСТІ У ВИХОВАННІ ДИТИНИ 

Новий СК має великі позитивні нововведення, і перш за все варто 

відмітити ст. 7 СК, що передбачає загальну мож'ІИвість врегулювання 
сімейних відносин договором. Подружжя, батьки дитини, батьки та діти:, 
інші члени сім'ї та родичі можуть врегулювати свої відносини за домов

леністю (договором) наго.тошус ст. 9 СК [1]. 
Сімейний кодеІ<с передбачає декілька вJщів до1·онорів, за якими мо

жуть бути врегуm.овані відносини між батьками дитmш. 

1. Частина 1 ст. 109 СК вказує на можливість подружжя, яке має діт<'й 
подати до суду заяву про розірвання шmобу разом із письмовим догово .. 
ром проте, з ким із них будуть проживати діти, яку участь у забезпечен.rІі 

умов їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо, а 

також про умови здійснення ним права на особиеге ЮІ.ХС1Вання дітей. 

УюІадення такого договору, як вmт.'ІИвас з ч. 1 ст. 109 СК f правом, а не 
обов'язком подружжя і має просту !Пfсмюву форму. 

2 Відповідно до ч. 2 ст. 109 СК пере.цбачено ще один дОІ пвір батьків, який 
подаєr'ЬСЯ суду при розірванні штобу за спільною заявою подр~ІЖЖЯ. Це дого

вір щодо вюначення розміру атІіментів на дигину. Виходячи 5"зпосС>р<'дш.о 1 

текєгу ч. 2 ст. 109 СК можемо зробити насrупні висновки. Цей договір може 
сrосуватися тіттьки р:;з.ніру tиіменті6 і повинен бути натаріально посві.tl.ЧС'ІІИЙ. 

Необхідно ві,т~;.>.rітити, що ця норма має імnеративний характер, але не ясно, чи 

ця імнеративнісгь сrосується тіlJЬки форми договору про апіме1rrи (нотаріа

_'!Ьна), чи самого факту укmщеmІЯ такого договору. 

З. Сімейний Кодекс Укра'іни містить ще одну норму, яка регупює до

говірні відносини між баn.ками про СГL'lату аніментів на дитину - ст. 189 
СК. Відповідно до ч. 1 cr. 189 СК батьки мають право укrІ<tСТИ договір про 
сплату аr:~іментів на дитину, у якому ви:нмчити розмір та строки 6тмпти. 

Як видно з тексту, в даному договорі батьки, по-перше, мають право 

умасти щ•й договір, а не зобов'язані ue робити і, 110-друге, вправі ВИ1ІІа
чити не тіm,ки розмір, а й сгроки виплати алімf'нтів. 

4. Це шmобшrn договір. Частина 2 ст. 93 СК вказує на моJІ<ливіпь вюна
чеІrnя }..tmiнo6ux прав та обов' язків подружжя як батьків. ОJжє, умови І.Ц.ого 
договору можуть сюсvватися тіm.ки майнових прав і обов'язкіf; подружжя як 

батьків і не можугь 1-"~гупювати особисгі немайнові питання жиn-я сім'ї. Ця 

норма є найбіІJЬш широкою за змістом і д<'1Є можливісгь батькам визначити не 

1ільки р<.нмір і ст-роки, а й поря,а:ок виллати атnменгів на дітєй, як в nеріод 

шпюбу так і на випадок його розірваmш. Шлюбний договір vкладаєгьа у 

письмовій формі і нт<~ріально посвідчується (а·. 94 СК). 
Договір батьків щодо утримання та участі у вихованні дитини має 

свої суттєві особпивості, які JJ своїй суІ'упності відрізняють їх від інших 

сімейно-правових правочинів а саме: 1) передумовою :винИІ:нення алімс-
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н'ІНИХ договірних зобов'язань подружжя є nідповідний юридичний 

сJ<лад, до якого входять шлюб, зареєс·рований органами РАЦС, та відпо
відний договір подружжя; 2) DСобливий суб'єктний скпад цоговорі'6; 
3} аліментні договори завжди опосередJ<овують відносини, що носять 
особистий, довірчий характер і як щслідок: а) припиняються зі смертю 

особи зобов'язаної вип11ачувати а •Іім:еІrrи і (або) зі смертю упоІІr-юваженої 

на їх отримання особи; б) права та обав' Я3КИ належні особам по договору 

не відчужуюn,ся і не передаються, в цих випадках заміна боржника і 

І<редитора не дозволяється; З) доrоІЮJ>И завжди мають безоrL'Іатний хара

ктер; 4) основною метою договірни~ зобов'язань с н..щання утримання 
одним з nодружжя iНllloмy, з ЯІ<іи:И запишилася проживати дитина; 
5) а.піменпrі договірні зобов'язання, ~:к праkюю, маюn, 1риваючий хара
ктер, оскіпьки з моменту їх ниниКШ'І:1НЯ до пришшення проходить знач

ний проміжок •racy, тому пони можуть потребувати певного коригування 
та внесення відповідн11х змін; 6) сrиачені за доІ·овором про надання 
утримапня суми аліментів не можуть бути витребувані назад, за винят

ком деяких випадків: визнання догоеору нро crmaтy a;Іi.">terrriв недійсни

ми внаслідок укпадІ.'ння його під ІШІТИІЮМ оnману. погроз, насютьсrва з 

боку одержувача утримання. 

Істопrими умовами договору про надання утримання є: предмет, ці
на та строк JtоІ·овору, сnосіб виІ<-ОНаlіНЯ . Нt>щ:х:яmеІ-Іня сrоронами ЗJО;J.И з ydx 
і;ЮІm1Х умоtЩОІUООру В НL'ОfіХЇ,.ІJ;НіЙ формі milJ.чJ1Th І qхпе, ЩО Іl,ОГОВі:р неующцено. 

Приймаючи рішення про розір~<ання шпюбу, суд обов'юково пере
віряє чи не норушені інтереси дитини, щоб були дотримані основні 

засади цивіпьного законодавства.: справе;:t•rивість, добр<ЮJRісність та 

розумність . 

3а своєю природою договір батьків шодо утримання та участі у ви
хованні дитини є: щюстороннім, безош1атю.1м та консенсуальним. 

Сnмrок літtр>Іf)'рм: І Науково·nраІ<Тич~<иіі КІ)ментар Сімсі<но•·о КІ';Іексу у,раїІІІІ І 

·J~ рt:д 10 С Черлоноп1 - К , 2003. - 464 с 

Іппаріон Спасибо 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ НАБУТfЯ ПРАВА 

БААСНОСТІ НА КОРПОРАТИВНІ ПРАВА 

Враховуючи широке коло rюr.'ІSІдів на корпоративні права, їх сут

нісп, та нравове реrулюваrшя, зосередимо увагу на майновому асnекті 

цих прав, ·юкрема щодо набуття корпоративних nрав учасниками госпо

дарських товариств. При цьому не торкатимемося тих корпоративних 

пр;щ }ІКі вті1сні в акції (прав акціонерів). 

Корнорашині праl!іІ (право на <Iacn<y в crюyrnoмy або склад.еному капіта
ні) може набуватися вwюІідок: (а) СІ'ВОреННЯ товарисrщ коли особа висrутає 
йоrо зашовником, (б) пізніше - при відчуженні учасником товарисrва своїх 

mрnорашввих прав іншій особіабо (в) лри збіпьшеннісnпуmоrокапіталу. 
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З набраmІям чинності Закону <<Про господарські товар~ства» і май

же до останніх часів набуття корпоративних праu пра,пичtш не ВИК!ІИ·· 

кала питань. Весь цей процес 3азвичаи оформлявся протокшюм запшь

них зборів учасників та заяаами учасника про flідстунАеnня ним 11ра6 ін

шій: особі та відпш~ідно цієї особи про їі нсrуп до товариства. Після цього 

вносилися зміни іЮ статуту та установчого договору (які ВИ:'навалися до 

01.01.2004 р. усr·ановчимидокументами) і відбувалася їх державна реєстрація. 
Пізніше стала зрозуміною хибність такого оформлсю'я ві,цносин, 

оскіТІьки, безнеречно, учасник господарського товариств<:: в особа, яка 

бажає стати учасвиком, домоВляються .ніж собою, а це означ ає, що вони 

укладають дого61р. При оптrатному відчужепні частки в статутному капі

талі укладаєrься доrовір кунінпі-продажу, а при безоrUlатноиу -договір 

дарування. Не виключено й укпа,цення договору дові<шого утримання 

(д01ляду), предметом н:кого може бути частка в статутш•му кгліта;-rі. 
На підтвердж•~ння права на частку в ста·rутному ~апіта.г1і r ·оспод<~р

\Ького товариства та їі розміру учасникам, що повністю внеtли СІюї нкна

ди, мають бути видані сві,цоцтва (ст. 52 Закону Укра'іни «Про юсподаро,
кі товариства») , які не є цінними напер<1ми. До речі, Іюни не завж,u.и 
видаІоn.ся учасникам товариства з обмеженою ві,цпові;.~~,.,н:іг:тю, а в повних 

та командитних тонарисrвю. таких свідоцтв навіn. не пере,п,бачено. 

Між тим про права учасників усіх господарських товари~тв ·;азничай 

можна дізнатися і1 їх установчих документів - засновн~щ1.кого догонору 

(нпя nо1ших та командитних товариств) або статуту (д'rя товариств 1 

обмеженою ві;.І,повіда;rьністю). 

При відчуженні учасником своєї чг:стки та ні;J.поr.іlшому пабутгі їі 

іншою особою важrтІшим є .\tО.\tСІІ/11, з якого особа набуІІіІЄ прав -;а догово

ром (а отжс, і прав на частку, і прав учасника, тобто ~<орюратинних 

прав). Судова практиканиходить з тmо, що uей момент >.мє ви-нrачатис}! 

в договорі, який ук:rадаєтм.я 3 нриводу відчужевН}( •Іастки. Ним може 

бути день ук:r;щення договору або ;~еrн проведення розгахунків, тс•(іто 

tнrконапня п.огонору . В Gудь·-якому ра·Іі ці' не заrн•жить від рішення зш·а
-rІ.них зборів ТОВ/ТДВ або інших учасників повного та Кt•мащнntюго 

товариств нро прийнятrя осоfіи, яка придбала частку, ;ю складу учаснІ1-

кін. Не пов' я:;усгься набуття прав учасника цією осоfіою і ., державною 
реєстрацісю змш ;10 сгатуту. 

В1ім, СІЇ,'!; враховувати Т<' .. що, по-перше .. зміни до установчих ;юкумен
тів юридичних осіб п~J_J.Ягають обов'язковій державній респрації згі;:цю з •1. 

3 сг. 4 Закону ·<Про ;~єржавну рептрацію юридичних осіб та фішчних осіfJ
нідприсмців». По-др~те, віщювіJ:НП ;~,о ч. 2 ст. 12 цього :~aкOJr{ в Є;.1,ююмv 
;rержавному рс'ЄІ.трі міп-ятІ,ся такі ві,цомосrі нюдо юри;щчної особи: перс.СІік 

1асновників (учасниІ<ів) юрr~·J.ичної о<·оGи, цапі про fЮ3мір сг<гутного фон
ду (сга·І}'·пюго або скІад.сного капіталу), в тому чиспі 'Іасткн кожного із 

засновників (учасників). Іlо-трегс, зJідно 3 ч. 1 за:шаченоrо Закону, якщо 
ві,цомосгі, що підпягають внесншю до Єдиного державного реєстру, 6y'rrA 
внесені до нього, то вони вважаюп.ся достовірm1МИ. 
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Крім того, ·среба враховувати те, що учасник ТОВ мас відчужувати 

належну йому "асп.-у в статутному капіталі з доцержаюrnм вимог ч. ч. 1 
та 2 ст. 147 ЦК про переважне право інших учасників на придбання цієї 
частки і на відсутнісгь заборон продавати чаєтку третім особам, тобто 

повинно бути письмове звернення до всіх учасників товариства. Крім 

того, сттід внести відповідні ·1міни до статуту про новий склад учасників, 

що здійснюється. ·1агальними зборами (ч. 4 ст. 145 ЦК) з їх наступною 
реєстрацією. 

Огже, під час, коли частка продана, але не внесені зміни до ста·rуч' 

та/або до Єдин:Jго державного реєсrру, новий учасник ТОВ перебуває у 

такому становищі він набув усіх прав учасника; має правовєтановлюва

.'іЬНИЙ документ на підтвердження набуття ним прав (договір), але офо

рмлення його прав не завершено з причин, які від нього не залежать. У 
такому рюі, звиІ.J.айно, сама ця особа має бути зацікавленою, аби довести 

процедуру оформпенпя своїх прав до кі1щя, звернувшись, якщо це по

трібно, до суду . І якщо вона намагатиметься продати частку, яку набула і 

відомості про то~ ще не були внесені до статуту та Єдшюго державного 

реєстру, то хоча заборони щодо uього закон не містить, але їй це буде 

неможпиво зроЄіи:ти внасrідок того, шо вона не зможе надати нотаріусу 

відпов~J;них документів. 

Пі,ІJ;гвердження uьому- ч. 3 ст. 18 Закону «Про державну реєстрацію 
юридичних осі5 та фізичних осіб··піднриємців», згідно з якою, якщо 

відомосrі, які ІіJlЛЯІ<ноть внесенню до Єдиного державного реєстру, не 

були до нього внесені, вони не можуть бути використані в спорі :1 тре
тьою особою. 

Коробцова Н. В. 

АКn'ААЬШ АСПЕКТИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ 

ОРГАНІВ ТА ТКАНИН ЛЮДИНИ 

Трансrv1іШІаtІія -·це ~repe.c~Пl(~ органу або тканини на іншу часгину 
тіла 1ого же органу або на інший організм. Трансинантація як метод 

.'1ікування :~ахворювань людини застосовується у разі, коли усунення 

небезнеки дпя житгя або відновлення здоров'я реципієнта іншими мето

дами .1ікування неможливе. 

Мож<Jивіст~ та необхі,п.ність засгосування в медицині трмкплантаці'і 

сr·авлять перед юриспруденцією ряц питань. Необхідно законодавчо 

:~акріпити межі припуспн.юсті трансГL'1антації, чітко визначити момент 

настання смерті та час, з настанням якого можна вилучити :1]>~~0::.1),"'-~~: 

Ті'\.Г, встановити по>релік осіб, що можуть бути донорами та р~ЦІ:'ІrІірі"J'<l: 

І,Щ, врегунювапІ відношення між ними та пікарем, встановити умови 

правомірності отримання ХР.~~С.І.ІП~ПТ<!Т.С!, встановити перелік медичних 
установ, які мо)]суть здійснювати трансплантацію та ряц інших питань. 
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Необхідність законодавчого вреrу'ІЮВаІfШІ трансшtантації ор1анів та 

тканин є очевицною ще й тому, що: 

а) в Україні відсутня повна правова регламентап;ія п_І';tJе<:<lд!'І~ орга

нів. В Законі України «Про трансплантацію органів та іІппих анатоміч

них матеріалів людини» від 16.07.1999 р. та ряді нідзаконних актів реІу
лю_ються ли1не часгково питаІUІЯ. трансrпІан:t'ОJІогії; 

б) в медичній .:1ітературі стоїть питання про необхідність прове;~ен

ня трансrи<Uгrаці'і, їі доцітrьносrі, r<изначені підстави, умови їі проведення, 

що необхідно врахувати як побажання при приtшятті єдиного Закову. 

Донором при транстшантації може бути жива людина (ех vivo) та 
труп (ех шоrtно). Сьогодні недоцільно вести мову про мож.-ІивістІ, вичу

чення тканин та орrанів тільки у rщл;пп. На даному етапі розвитку "І}1іJІ{: 

<:І1JІ_<Іm::9ПЩtї необхідно все ж ноетавити питання про випучення оргавін 

та тканин і у жнt3ої людини. Одпак необхLГІНО чітко визначити П~'"І;стави, :за 
имьності яких мож.'lИВО проводиrи таке ви.пучення. Такими підставами 

можуть бути: 

- н;щаюІЯ допомоги хворому (p~IAIJI.r.ri~JЧY.) неможrгиво іншим ІШІЯХом; 
- допоро\І може бути тіrrьки діодатва пюдина, яка досяГ.'Іа 18 рокіt~; 
-донор повиШ:'Н бути родичем або б.'ІИЗІ>кою тодиною хворому, !J)Щ 

:rсн:~_що(j вик·rючити можТІивіоь купівпі-продажу пщ~rcrпa.н~J:<ll:<l.; 
- згода донора на вилучення органів або тканин повинна бути ви

сювТІепа усвідом.'Н'ІІО та письмово, нотаріально завірена, бо цє· СІЮ!<) 

роду :1года Hd 3аnодіяння пrкоди :jдоров'ю; 

- завдана донору шкода є меншою відвернутої речи.f!іРІ.lу_. 
Транспщштацію моЖТІиво здійснювати тільки за наJ.Інності певних 

умов: 

-донор rювинен бути проінформованим про мож·пші усксмднешш 

д:rя :здоров'я в зв'язку з майбутнім оператинним втручанням 110 ІНtаучен

ню органів або тканин; 

- донор ловинен пройти всеGічнІ:' ме;нrчне обстеження та м,нІІ Еш

сновок к_о}Іс_и_·Ііум? пікарів-фахівцін нро мож.rшвість !\ип учення у ньш о 

орr·анів або тканин. 

Якшо хоча б одна з назвм-шх умов буде нідоуня .. Ір.:шсrпанtація 

стане зш1чинним порушенням тілесної недоторканності ·•юдини і rюви 

нна бу-rи пш:.арана. Протинравним С 1 ІЇ_l. також визнати таке вилучення 

що зробпено зі лоди, від якої ;щнор в поцалиному відмовився. у цьОМ) 

випадку потрібно максимально 1ахистити ,J.опора. 

Отримання тpa_н_<;ЩI<llf:З::<ll·a 1 трупу також пов'юано з псвнимн тру, L

ноuцми. !1ікарям необхідно чітко дотримуваrися обов'язку прийма1.н 

всі необхідні захощt для врятування потенційного донора. Д:rя І!ер\:·: 
Ч!J~~1 потріб•"Н )ІЩJ:І"(З.Д.<!'_І:ІІ_иf!_ Ор!"аІІ, ЩО ПС'ІІ'ЯЗі\НО 1 ПріІПІСНШІМ ИКОМОJ а 
раніше його отримати. Це здатно породити зповживання. Смер1 ь :,юж

ливого донора повинна бути конпатова1ш 1(_(J!ЩЧ!У:\{QМ лікпріG, яким в 
подальшому забороняється приймати участь у вилученні транспн<~.птата. 

Необхідно також в законодавстві встановити .номснт 63яmтя !"JI•І.ІJL~tf.-.1.ar•~ 
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тата. Моме1п настання смерті та момент взяття тр~щ~щ<_tща:t:<_t - понят
тя не тотожні. Вони визначаюп.ся м~д~~іІJ•.f~J але в деталях повинні бути 

законодавчо ~f!J,<.P.imr~.l!.i· Окремої регпаментації вимагає пробнема тіт:rес
ної недоторканності трупа. Тому розпор.я.джатися :r:p.<m!-'J.m:!IЧ!!lЛШ може 
як донор (якщо він при житті висловив свою волю, наприклад. у запові

ті), так і його родичі та спадкоємці. Тут нер03ва'язаними є не тіт:rьки пи

тання правового, аТJе й морапьно-етичного характеру. Законодавчо по

вИІШа бути ввсдена так звана «Презумпція згоди», у відповідності до якої, 

взяТІята використання органів трупа ·щійсюоється в тому випадку, коли 

nомерлий при житті не висловлював заперечень проти цього та коли 

незгоди не висюв.ТJюють його родичі. 

На сьогоднішній день розвиток трансплантології гаТІЬмується через 

відсутюсть є,со,иної державної інформаційної системи трансплантації. 

Пuтребує подат,rпого удосконалення механізм координаці:і роботи дер

жавних та комуна11ьних заюшдів охорони здоров'я і державних наукових 

устано!!, які мають право пронодити діяТІьність, пов'язану з трансптrанта

цією органів. Н<'обхідно встановити контроль за якіnю трансаТІантатів, 

збі.ТІЬшити рівень фінансового забезпечення діJL1ьності, пов'язаної з тра

нспТІюпапією. 

·-·-·----·--··-------------
Фалєєва Т. В. 

3АГАІ1ЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДСТАВНИЦТВА 

КОРПОРАЦІЇ У ЗОВНІШНІХ ВІДНОСИНАХ 

У зв'язку із ршвитком цивіш.ного законодавпва України, появою 

нових Господарського та Цивільного кодексів, втратою чинності Законів 

України <<Про піднриємництво», <<Про впасність», nрийнятгям Закону 

України <<Про акціонерні товариства», внесенням змін до багатох 

нормативних актів, що регушоють діяльність госнодарських товариств, 

1'явилися й актуа•n,ні теми для дискусій в галузі корпоративних 

відносин. 

З метою забезпеqсння наТІежних умов функціонування акціонерних 

товариств (далі - АТ), підвищення ефективності їх діяльності, залучення 

інвестицій в економіку України, Президент Україю1 наголосив на 

необхі!J.носгі пода11ьшоrо вдоскона'Іення правових засад корпоративного 

управ.'Jіння в АТ [4]. 
у вирі бурх'ІИвого розвитку дія.аьності різноманітних І'Орnорацій, а 

зн;~чить і корпоратнвних вщносин, ПІ'реrинаюn,ся інтереси як самого 

товариства таІ< і його учасників. ДТJя отримання біпьш позитивних 
результатів від своєї діJL'lьності у товариства щодешю виникає 

необхідність предLтавництва його інтересів у зовніnшіх відносинах. 

Потреба у представницrві викликається жилтвою необхідніпю, 
бажанням досяrги ефективної діяньності товарисrва та отримати 

стабільний прибуток або примножити йоrо. Все це зумовило 

165 



необхідність аналізу та вияІІоJеІІНЯ особ;Іивостей прецоавництва корно

рації у зовнішніх відносинах. 

Незважаючи на значну увагу до корпоратиЕНИ\ відносин, яка 

остаh·нім часом прндіrrяєгься вченимv, ві)J.н:осини представництва в цій: 

сфері залишаються не дослідженими. Джерела права, я~:ими регулюють

ся корпоративні відносини, а також корпоративні норми ;щасне юриди

чних осіб, не маюп. чітких положень та перевірених схем вредставницт

ва інтересів корпорадій у зовнішніх відносинах. 

Інтерес до представництва корпораг~ій у зовнішніх підносинах ВИ· 
ю1иканий бажанням врегулювати та надати пранові підстави д11я ефек

ТІШНОГО 3дійснення їх зошrішш.ої діяпьності, у свою чергу :табітn,нісrь та 

урегульованіrгь якої сприятиме збалансованоСІі в діяльносгі юридичних 

осіб взагалі. 

Розглядаючи швачене питання, ile спід іпюруfІати >юа·rьні попо
ження, що стосуються представницr·ва, які закріптnоє чинне законодавст

во. Теорія цих в~':(Шкин r1ройшла f(Овгий rш1ях розвитку ·а ~rає широку 

сферу застосування. За загальним правилом, науковп:і пшснюють вини

кнення інституту предоаиництва як резуньтат дlі двох rоповних чинни· 

ків - факти<JІЮЇ та юридичної потреби у представшщтві [5, с. 14]. Цині· 
ш,ний кодекс УкраУни (далі - ЦК України) з 2003 року :Іін.рінин конщ'п
uію <<Правовt:~.носип» стосовно представництва, rцо є чітко лохіцним і:1 

ви:шачення самого поняІтя «предсrавництво» [1]. Пре,J,станництно є 

скпадним правовідпошенням за своїм суб'єктним скпадом. Зазаганьним 

прави.'юм, в ньому беруть участь представник, особа, інrереси якої прєд,

сгавляють, і третя особа, з якою предсгавник уютаJІаЄ г.равочини або 

чинить інші юридичні дії [6, с. 198]. При предrтавшщтві корпорап,ії \' 
зовнішніх вщносинах ця схема затІиІпапtметься, але необхщпо врахувати 

особ.:швості суб' єктиого складу у корпоративних відносинах та визшІчи

ти:сь саме із суб'єктами, які братимуп. участь при преі.КТ<ІВНИІ\ГВЇ у ·юв

нішніх корпоративних відносинах. Насамперед, окрестшти особ'швості 

представництва корпорапії Уі органами управ"Ііння га уч.кпиками, пі'l

стави для здійснення представниІпва. 

Наразі в Україні ві,.СJсутня належна правова регнаментація 3 іJ,аного 

питання, оскі•rьки 3аконодавет(ь, не придіТІяє йому Лfа·ш~1ї уваги. Стат·· 

тею 60 3акону України ·•Про акціонерні товаристБа» шцасп.ся праве 
особі, яка :ційснює повноваження одноосібного виконаІ3ЧОІ о органу, fi<'! 

,1,овіреності діяти від імені Л Т, в тому чисrі представляти його інтереси, 

вчиняти правочини від імені товариства, вщ:~,авати накази та давати ро+

порядження, обов'язкові д.'lЯ виконання всіма працівниками товаристві! 

[2]. Крім того ст. 4R 3акону України ·•Про господарські товариства>• за
кріrшює норму за якою голова прав'lіння АТ вправі без )Ювіреності здій

снювап1 дії ві,-т, імені тонарисгва, інші члени правпівня також можуп, 

бути шшіТІені пим правом :пішю із статутом. Анапізуючи ні пві норми 
бачимо певну пеулодженісп, між ними, яка потребу•с вдосконалення. До 

того ж, ст. 62 Закону України <<Про господарські товариства» визначено, 
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що генераіlьний директор товарисrnа з обмеженою відпові,цаrІЬнісrю має 

право без доніреності виконува111 діУ від Lчені товариства, інші члени 

дирею~іІ також можуть бути наділені цим правом. 
Усе вищевикладене дозволяє окресли111 новий спектр проблем, які 

потребують гнибокого наукового дослідження та вирішення, серед них: 

1) визtшч·~нюr правової природи та специфіки представництва кор
пораціі у зовнішніх ві::щосинах; 

2) визначення суб'єктного складу учасників представництва корпо
раціі у зовнішніх віцносинах; 

3) деrапьний анапіз зовнішніх ві,цносин корпораціі; 
4) визначення поня1тя представництва корпорадіІ у зовніrшrіх від

носинах; 

5) визначення видів представництва корпораці:і у зовнішніх відно
синах; 

6) законода.зче врегунювання представии:цmа корпорацn у зовніш
ніх вщносинах. 
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-------------------Крат в.т.---------------

Сим ВОЛІ КА ЯК ЗАСІБ ІНДИВІДУ ААІ3АЦІЇ 

НЕПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ТОВАРИСТВ 

Зміна коюJ.еш:уа.Тhного підходу до організаційно-правових форм 

юридичних осіб у llК, поява такої катеrоріІ', як непідприсмниuькі това

риства, зумовлює нt-обхідність з'ясування питань, вов'язавих із їх індиві

дуа.пізацією. Як прави11о, у пиві'lістичній. ІІітературі основна увага при

діІrяєІт.ся ін;J.І,шідуа.'Іізаціі підприємницьких товариств та засобам, за 

допомогою ЯJ<ИХ вона відбуваеrься (фірмове найменування, торх·овельна 

марка, географічне зазначення та ін.). І практично поза увагою запиша

єтІ.ся дослідження засобів іІщиві.цуалізацn таких учасників циві.!Іьного 

оборшу, як непідприємницькі товариства. Хоча як в rшані теоретично
му, так і нрикладному виникає значене коло питань, пов' язаних із їх 

індивідуапізаціtю, зокрема за дшюмОІ'ОЮ яких засобів вона відбуваєть01. 
У літера1урі аJКцентусІ'ЬОІ, що hщивідуалізація інших видів юриди

чних осіб, СІ<Ітупш діяльність яких не пов' язана з виробництвом проду-
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кції, виконанням роGі'І '!И наданням пое:rуг як основного виду діяньнос-

ті, забс~печується па підставі їх офіційного наймепування.63 Однак такий 
висновок є поверхневим, оскільки анаГІі.з чинного законодавства, rцо 

регулює діяльність тих чи інших підприємницьких товариств, дозволяс 

виокремити й інші засоби інл:ивідуалізації, що притаманні непіщрнєм

ницьккм товариt.-твам, до яких саме і відноситься їх символіка. Про !((• 

свідчать rюложення ст. 18 Закону України «Про об'еднання громадян», 
ст . 14 Закону України «Про організації роботодавців», 17 Закону України 
«Про професійні спілки, їх права та гарсштії діяпьності», ст. 13 Закону 
України •<П ро благодійниu;rво та б1агодійні L)рганізацlі" та ін. 

Звісно, положення законо;~авства не можуть розпІЯДатио• ''" віА"Р''
вний. моиепт в обІруrrгуванні необхідності тога чи іншого л.ос•1іджешrя.. 

Однак, разом з тим, є очевидним, що індивідуалізація непідприетнщ.

ких товариств має відбуватися іншими засобами, аніж це відбувається '.' 
підприємницьких товариствах64 . За таких у\Іов, звичайно, вию1кі\Є ІНІ· 
танпя щодо Па,ІJ,апня правової охорони симнопіці в контексгі їі спіtші.'\· 

ношення 1 об' єктами, що відносяться до авторrt,кого права га торгонень

ними марками, оскільки симвопіка по своїй природі найбіrп,шу схожісп. 

;~.а€ з такими об'єкта:.п1. І внасл~1:ок цього потребують тіrумачеfшя н~шо

нідні законодавчі поноженнями. 

Е1 имо.ГІогічно .:имвопіка означає у~ювш• нідображешrя ідей, \>6\м tін 

ta допо:.югою знакін. у свою чергу, емпіричний анат1із ·~аконо;цшства 
дозво.·1яє виокремити символіку як родове понятrя, що включ<;с в себе 

ембпеми, прапори та інші знаки. 

Закшюм України «ГІ ро авторське нраво і суміжні права» (c.t. 1 О) пе
редба•Іається, 1цо не є об'єктом авторського права символи та знаки ор

ганізацій, однак вони можуть до моментv офіційного 3аrnер,~ження на 
бувати нравової охорони як твори. Отже, сишю.rtіка може в~J,ноопиоІ до 

об' єктів авторського права ті:тьки ;ю момеюу їі затвердження, ям' відбу

вається, як правило, вищим органом непіr r,присмницькОІ о товарне 1 в,1 

(наприкf.!а;L, таке пр.шшю встаtюв,Іено ч. 2 ст. 17 Закону У "раїни "ll Р'' 
професійні сні:rки, їх права та 1 а раю ії діяСJІ.rюп j") . 

Ві,іщові;:цю до 3акону України нПро охорону прав на знаки д:ІЯ 10-

варів і попуг» (ст. 6) не можуть бути зареt'сгровані як "Ші1КІ1 пля товарін 

''
3 Ко;щнець А.О. "Засоби індивіауалі3ані1 учасників ц~tвільногР аборо1 у. 

товарів і Іюслуr у uині:tьному праві України: Антореф. дис ... канд. юри;! наук: 

J 2.00.03 [Електронний ресурс]; Київ. на11. ун -т ім. Т.Шсвченка. - К .. 2006. ·· ! 8 с 
/! Офініі'іний сайт Національної бібліотеки України ім. В.!. 13ершtдсt.кого. 
Режим до~тупу: http://v..cww.nbuv.guv.нalard/2006/06kaocpu.zip. 

''
4 Птитивtшм у цьому контексті є досвід РФ. де на рівні ст. 4 "Jзк<'Н.' 

"Про некомерційні організації» передбачено емб.tему як 1асіб ін;щві,tуаліиції. 

Див.: О некuммерческих организациях: Закон РФ от 12 января 1996 r. N2 7 ·- ФJ 
І/ Собрание законодательства РФ.- 1996.- N~ З.- Ст. 145. 

168 



·ra посГІуr · тіГІЬ•<И державні герби, праnори та інші цержавні си.~вони 
(емб.ГІсми) та емб;tеми, скорочені або повні найменув;шня міжнародних 

міжурядових органісsацій. Натомість поза увагою законодавця заІТИШа

ється символіка непідприсмющьких товариств. Це може нризвести до 

ототожнення СІІМ>.Jоліки непідприсмницьких товариств L1 торговельними 
марками. Можтиво такий підхід Іmкпиканий наявнісrю заrа;тьноrо до

зволу будь-яки.~.t юридичии:и особам виступати суб' ~:ктом права інтf-_;Іек-
1уапt.ної власв:tкті на торговельну марку, всгановленоrо ч. 1 cr. 493 ЦК 
Хоча є очев~щним, що нравова пр;1рода непідприємницьких товар~ктв 

зрюв'lюс визначРНШІ особ!Іивого n равовоrо режиму символіки, у nорів
нянні і~ тими ·1.нобами, rцо 13ИКорисУ ·()вуюта..ся для індивілуалізації під

приємницьких юридичних осіб. 

Такий правовий режим полкга.є в: а) особливості суб'єкта, який ви

ступає носієм ІІр<<В на символіку; fЇІ сnецифічності об'єктів, J!Кі викорис

товуються як ( и~ІВО'Ііка; необхі;нюсrі їі затвердження органами пеп~·J.·· 

присмницькю: товариств; н) потребі провt').І.І.'ІШЯ державної реєораціі 

СИОІ.Шо.:Ііки. Внаслідо<;<; щ.шо не потрібно ототожнювати симвопіку непід

приє.мню~ьких те вариств із торговепьними марками . 

3І<ичайно, для удосконшІеюІя правовон; реrупюІІання необх~ща на

ЯІІНість 6іпьш ~і1 ки:\ та уніфікованих Зі'ІКОІІОдавчих !Ю'южень lliІJi\O за

собів індиві;J.у.н(іlаu.ії непідприємницьких юридиqних осіб, зокрема у 

ма~і(іутньому :Іак·1ні « Про ненілnриємницькі органі:Іаціі••. 

Михайлов С. В. 

СП'АХУВАfШЯ ЦИВІJJЬІЮЇ ЕІДПОВІДА/lЬНОС.ТІ 

В ~1ЕДИЧНІЙ ДІЯJІЬНОСТІ 

Страхування Іrивігtьної відrюніад•rмюсrі стає все fіі.<JЬше популярним 

внп.ом (ТрахоІНІХ ІЮС.ГІ)'Г в Україні. Тим часом, незважаючи на rпироке 

р~кІсtмування ;.t< • ІIO J. \> виду ; 1:ія.: н.носrі чи • Іt:дnе не всіма страховиками, 

П(ННН на сtра :<уl·;ання «еніrюtх" ризиків, до яких нідІюоп~-ося ві,;::. нові;.rа· 

,1ьніtть медични:' установ, :шачно перевищус реа:1ьну проnтипію. 

По ;10П'ід~І rедt ·tшя сv;J,ових щюнесів n « Ме;J.ичних справах» вищю, 

шо ~-.срівннки 'lі ;<арень зацікавлені в страхоІюму забезпеченні не ті·1ью1 

маі1tювш·о 3битку, ~аІІодіяного неякісним :tікунавня.,,, <tле також і мора

.Іьнuї ШКОД1J, (ТЯГ)'ІJ.:\ІІОЇ <'удаМИ ЛО Ііf'СЛр>ІЯ1ЛИNІМ H..1C1LJJ<,ІM у МедИЧНій 

нрап~щі (l, Еі9] Майновий збиток ІЮ відшкодуванню tпраченого >аро
Gітку, витрат :la .:rіки та ін. , як прав•но, становить не.значну частину в 

порівнянні з :.юралнюю шкодою, що у юридичному ·н,істі також відно

ситьt · J! J.O « ШкОдІ! Зі.J.оров 'ю». 

У ряді ~инадкіr; ~-удами Н<І користh ланіс.::нтів ст:.~rува1ася вишпково 

« МсJрrtоrьна.шкодd». Ці.;tком зрозуміло, що 6(~3 шжр~rrгя сrраховкоюдан()-

1'0 рюику керівникам дікарень не вигідно укладати договори зі страхо
биr~н1 фірмами. Oд11:nt<, нсз»tUІ<оючи па на~тільки ОQ:(Шtщну потребу в 
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сrрахуванні ,,моральної шкоди» но випадках ушкодження здоров'я, жод

на зі сграхових фірм не пропонує клієнтам такий вид поспуг, обмежую

чись лише страхуванням майнових збитків. Більше того, у деяких фірмах 

прямо заборонено страхувати «мор.шьну шкоду», не говорячи вже про 

можливосгі переговорів з потенційними клієнтами та варіюванні цін на 

такі послуги. Як пояснюють працівники сrрахових компаній, вони по

боюються «асrрономічних» сум моральної шкоди, що вимагають пацієн

ти від лікарень, що, нібито, може розорити сrрахову компанію. Однак 

так можуть думати люди, які жодного разу не побува.rtи в судових проце

сах по медичних справах. Адже о;хна справа- скільки позивач «просить", 

і інша, - скільки звичайно сrягус суд по таких позовах. Судова праю ик~ 

грас досить важливу, якщо не вирішальну роль у ветановпенні судом 

фактичної суми моральної шкоди, що підлягає стягненню. Наприк•ш.·~, у 

Харківській обпаСІЇ максимальна сума моральної шкоди, стягнена судом 

з медичної усйнови сю1ала 55 ООО грн. (по смертРльному випадку). Оtж•~, 
можна припускати, що суди будуть сrяrуват11 суми, б.гпнькі до цій цифри, 

але ніяк не в <·мільйон доларів», що іноді просять позивачі у своїх заявах. 

Крім щ,оІо, у страховій справі існують такі понютя, як «Ні.\fіт відно

ві;~а.пьносrі» та «франшиза>>[2, с. 238-239]. lЦо щважає страховико"і пр11 
укладанні договору на «сrрахування моральної шкоди>> устанонити JІіміг 

відповід:альпосrі по кожному випадку, наприкла,ц, в 55 ООО гривень? Крім 
цього, можна ввести безумовну франпплу або пі.двищити праховнИ 
тариф дпя таких ризиків, що буде природним реrугuпором пошпу та 

пропозиції на ці нослуги. 

З метою акти1шонJ просування о·рахування цивL'ІЬНОї відІtов~~а'JL>

ності необхідно мати на увазі ще одну обставину. 3 урахуванням консги-
1уційного принципу «Змагал:ьності сгорін у суді>>(3, ст. 129], вєгшке JН<І
чення має професійне подання кОJкІюю стороною свосї нозиції в сущню-· 

му процесі. Тому як ефективна міра, що дозволяє істолю зни-Іити су'>•у 

виппат, є самостійне за.ТJ)'чення страховою компанісю професійнш о 

юриста дня захисту ·Jастрахованої нею упанови. Дану послугу варто 

включати в iJ.Oroвip страхування по 2-м причинам. По-перше, мщичні 

установи, як відповідачі, памагаються 1аощадfПИ на досвідченому юрис

ті, направ151ючи до суду свого штатного юрисконсупьта, або -з<шрошую

чи <<першого>• а,~воката, що попався, що нє має уявпення про спенифіку 

медичних справ. По-друге, застрахована 'ІЇКарня в ньому випадку ві;(~ 

стоює вже не «СВОЇ гроші>>, а <<Іроші страховика>>, rцо також не надає ни

сокого ентузіазму їі керівникам. У ре:~упьтаті така економія обертасrьоr 

програтем веІиких сум, які ,1яrаюrь тягарем компенс;щіИних пшпат fІ<І 

сrрахову компанію. 

Таким чином, страхування громадянської відповідальності в >rе;т.и

цині (<<Від лікарської помилки») є перспективним та високо затребува

ним видом страхових послуг. Однак, у силу новизни даних віднос;ш і 
відомої інертнопі людського миспРння він поки не одержав rmtpoм.' 

поширення в Україні. Велика кількісrь з наявних проблем носять суб'єк-
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п1вний характер і можуть бути вwрішені застосувашІЯм <<Пімі'rу відпові

даТJьності•>, нфраНПІИЗИ>> З аналіЗОМ судОВОЇ праКТИКИ професійНИМИ 

юристами, що ·3айма:ються даною пробл:смою. Страхове покрипя «Мора

_гrьної шкодn>•, як форми майнової відповідальності rю випадкам несnрw

ютrиtш:х нас'Lідків у медицині дозволить створити сисrему вичершюго сrрахо

ного :~ахисrу лікуІІаіlЬНИХ усганов, що, безсумнівно, підвищить правову та 

єкшюмічну ·~1.Хищеність як м~ичних працівю1Ків, так і лацієнгів. 

Спн(:ок JІітерачраt: 1. Архипоs АЛ. Страхование. Современнь1й курс. М.: «Стаrус». 

-- 2005. 2. Ах'Rледиани ю:т .. Шахов В .В. Страхомние У•1сб пособие дпя ву·юв.- М. 
ВЛАД<Х,.?ООJ 3 Конст1•rуція Украї11и вщ280619%//ВВР --19%- N 30 ·-Ст. 141. 

Філіновських О. В. 

ПРАВОВА ОХОРОНА КОМП'ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ 

СьогодІtі ні;rчуваєтІ.ся гостра потреба в правовому реrулюванпі від
носин, що виникаюr-., у сфері викорисrання комп'ютерної програми 

(дапі КП), 1'являоься велика кі:тькісгь нробJrем. У рю1ках циліТJІ.Іюго 

прана, васамперед, необхідно визначити: яким інсr·иІутом цивіТІr.ного 

права сліл. JіЩІатн нерt>ваrу дгrя правової охорони КП? 

Віл,омо, що при ртробці механіJму охорони цього нового для циві

·л.нm·о нрава (>б'єкту юристи чи законодаrщі вивча1нf три можnивих 

варіанти: 1) охорона в рамках патентного (винахі;~ниш,коrо) права, 

:!) охорона ~вторським правом, З) розробка дпя охор01rи КП прдвового 
іrн:rигуту особ-'Іиното роду (sні generis). 

Д'tя авторів і виробникіІІ комп'ютерш1х програм була б бажаною їх 
охорона !fa оспові інституту nатсІІтного права. у такому виnа;..~;t.у у них 

виникало б виюrючне право засноване на патенті і охорону одержуван 

би бешосере;І.НІ·О сам алгоритм (ідея), що є в опюві комп'ютерної про
[ рами, <1 не е>;r.на з нриватннх форм його прояву. Іншими сювами, бажа· 

по охороняти ат о ритм п1к, як це мас міп1е в пап•птному праві при охо

роні 1ехнічного рішення на рівні охороноJдатншо пииаходу, і1 усіма 

nравшнвш насІіІ\КіІ'І-111 [6]. 
Про>:'):rема охорони комп'юн!рних проtрам патентним правом зашШJи

'1<101: невирішеною. BiJ..'UJ\ 'Іа<)' невирішеноі' проб'ІІ:':І-111 варто почати з І<ідо· 

\ЮЇ справи Abraшs, що [Ю3ІПЯ,':tд'І<КЬ у СІЛА в 1951 р. Верховним Судом 

СІПА, у своєму рішенні, шодо охорони а'rгорип.1у комп'ютерної програми 

нормамн наrеrпного права, суд сформупював К:Іасичне правил.о: «р03умові 

кроки, 1БИЧ<tйно, ш•патрнллдатні» (П1с mental steps ра St: ап• not patent.Jl!lc) 
[J SjJtю докгриву ще ніхто не пtросrував, і не щшів зноролюго. 

у зв'ялу ·3 нсм:ож'tивістю никорисганк<І патенпю- правової охоро

ни, світове співтовариспю, в 60-х роках ХХ в., було вимушено вдатися до 

тимчасового використання норм авторськш·о права. «Тимчасове» вико
ристання триває, і донині. 
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Відомо, що авторське право має предметом своєї охорони форму, а 

не алгоритми (ідеї). Недоліком є те, що розробка аrrгоритмів (ідеї) є доро
гим <<ЗадовоІJенням», а при використані їх у розробці комп'ютерної про

rрами саме аrrгоритми не пі,цлягають охороні. 

А ще в 1975 році, коли в Києві на франко- радянському :импозіумі з 
доповіддю: <<Захист програм: проблема вже стара, але таrш,. що очікус 

зовсім нового рішення» І!ИсІупив Ж.П. Буассель (Франці.s>}. Тоді допові

дач говорив: << ... інформаційні машини, із програмним управлінням 

(ЕОМ) - це машини, що во•юдіють чотирма вимірами, трьома в просто

рі й одНІІМ у часі; ... вони яяляють собою рівень скла,а;нссті організавії 
вил~ий сrосовно організації кпасичних машин, що існують тіrrьки в трьох 

вимірах; ... ці машини маніпулюють із зовсім особливим об'сктом - ін
формацією, про яку відомо, що вона << ... є ні матерія, ні енергія». 

Минуло 34 роки. Наукове співтовариство юристів, теорегиків і практи

ків не звернуло належвої у вапІ на те, що Ж.П. БуассеJІЬ вказав і на причину 

такого стану справ: ... стосовно юІасичної промиmової ери термо~инамію1, 
коли маніпуmова;ш матерією і/або енергією за допомогою мехзнічних 1ри

вимірm1Х машин, тепер потрібно оперувати з інформатикою [~:], за допомо
гою прmщипово ною1Х машин, що володіють чотирма вимірами. Звіда1, на 

дум.ку доповідача, не представ:Іяються юmними всі ті труJtнОІщ, 3 яю-вm 

зусrрічаються юрисrи, бажаючи Jасюсувати ДJІЯ захипу об'єКІів творч(Х"1і 

нової ери закони про патенти або авторське право, що були :1адумані дnя 

захисrу об'єктів творчосгі в епоху термодmІаміки. 
До цього періоду радянські вченні вважали необхідною і достатньою 

охорону авторським nравом чи патеІmJим. Так, Маміофа І.Е., ще в 1974 р. 
вЇ,![сrоював позицію вjдпові;uю до якої він вбачав доцітп.ні::ть охорони 

програми д'!Я ЕОМ нормами вшІахідиицького права [9]. А І:же » 1988 р. 

НИМ було зазначено, ЩО« . .. 1111 а8mорское,. 1/U UЗОбреmmІІІ'Лl>С.\()С npa80 СССГ 
до сих пор не предостави'Іи охрану захонньІм ингересам программиста и, 

преж,;:~;е всего, не обеспечиТІи признание и охрану е1·о авторства» [10]. 
У той же qac В. А. Рясенцев, И. 3. Карась і ряд інших авrорів Rідзнд

чають практичну не:о.юж'lивість або ш·доІй'rьність охорони основних 

е.тте:ментів програмного забе:шечення ЕОМ діючими норма~:и традицій
них інстиrутів цивL'lьноrо права та необхідність створення нового коч

ІL'lексноrо нормативно-правового акrу або ио8ого ци8ільно-нрп8о8аго ін

аттсуту [11]. 
В.І. Ж уко» ще в 1988 р. пропонував продовжувати доспідження у фо

рмуванні <<ІtоВого UІIOІZumyma праВа (точнее C1jбuнcmumynza), когда охрано
способньrм об1.ектом может бьпь признано сиlпr"Jированное техничес

кое решение, обуспов'н>нное логико--математическими средсrв<1ми, ма· 

шшrно-ориентированньІми алгоритмами и программами, которЬІе в 

конечном счете ока'JЬшаются воплощенньrми ипи отобр<женнЬІми в 

материа'"!ьном об-ьекте -- 3ВМ, <<hard ware»<< [7]. 
В 1993 р. В.А. Дозорцев зазначав: <•... дня охран~.І программьr ДJІЯ 

3ВМ 11ужнл аrсциаАьІmя са.uооJzоятельІІая система, которая пс•ка не созда-
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на. Ни аJІтор:кая, ни натентная (ИстемьІ 1юлноценно :ной ІJ,ели СІJ)'жить 

не моrут. Совершенно новьrй об·ьект требует друt·ой, адеква·mой ему 

праВОВОЙ СИСТЄМЬІ. КонсерваТИВНая ІІОІІЬІТКа уЛОЖИТЬ НОВЬІЙ об'!,еКТ В 

прокрустово 01оже уже привЬІЧНІ>JХ прававЬІх систем не <танет успе1шюй. 

уже сущест~>ующие системЬІ в край:нем спучае могут служить только 

нерсходной ;о1ерой, избавляюrцей от спепІки и ОІпибок при ра:.работке 

НОВОЙ СИСТеМЬ1>·[5) 

Оrже, прийнявши точку зору видюmtх науковців про те, що жоден зі 
згаданих nр<вових інстmуrів не може забезпечити ефективну правову 

охорону комп'ютерної програми, цодамо, що така ситуація вже продовжу
ється більш ніж пічсторіччя, тому слід шукати новий вихід, новий: спосіб 

охорони. 

ПершопрІІгІиною 1LІЯ появи самостійної системи з охорони 

комr!'1отерноі nрограми стало розмежування: авторського права на нау· 

ко вий твір і авт•чкькоrо права на наукове відкритгя. 

Все поча._юся ще в 1955 р . , КО.'ІИ М. В. Гордон звернув увагу на те, що 

«нау•ІНЬІС от1срмтня не явняются обт,ектачи апторского права ипи права 

на изобретениє, потому •по прОJіеСс испопиования открьгrия не связьІ
вается с испО.'lЬзованисм об·ьективно вьІраженноJ·о резу_зьт<па труда 

автора» [4). !ншої думки дотри~tувався Н. А. Рай1ородський (1955 р.): 

«Научное оп:рьпие под•н'жит охране автореким правом, поскош,ку по

следнее охра[fяет всякое научное произведение независимо от формь1 и 

способа носпртпведсния, а научное опчл.пие несомненно относится к 

чис1у произведений науки» [13]. 
«Научно,! открьггие топько тогда охраняется автореким правом, есrи 

оно о6л.1дает об'Ьективной формой и способностью к воспрои:шедению; 

на1ичие тpt"IM't·o признака-творчеекай деятсJІІ.ностн в научном открь1-

П1И очевидно. Естш указаннЬІе два признака ШІЛИЦ(>, то научное открЬІ

тие ІЮЧІ>sуеІ.:я охраной авторекого нрава, даже есн; оно не вьtражено в 

питературнt'Й с1.юрме», так пише В. J. Серебршкький (1956 р.) {14]. 
Вперше ;ютляд па науконе відкрwггя поХІ1ТНу•ш Б.С. Антимонов і 

Е.А. Фпейшнц 119:;7 р.), вони стверіJ.Жува.'Іц. шо «Е письменном научпом 
произведепнІ'l сеп. предІЮСl>lJІКИ ІІ.JІЯ во:шикновения двух суб-ьеJпивньІх 

граж:~анских прав автора: автор,:кого права на ::шrсьменное» научное 

прои:шедt~НИ<', н которо11 из.'южено открьпие, автора, и его права на нау

чное uІ · крьІтие,· [1]. Гіпотеза Б. С. Антимовона та Е. А. Фпейшиц підтвер
дигІася. Те, що ниажалося ко:1ись елемепто~1 письмового науково1·о твору, 

неві,1.' ємною '!астиною його структури (відкрvптя ) , вінбрунькувалося від 
нього як осоfіли вий: об'ск 1· цивілf>ного пра на. 

Вихо.'JЯЧИ і': цих міркувань, Е. П. Бєпілоиський (1971 р.) пішои да.'Іі до 
нового рішення.: охоронятися має не тітп,кн 1·вір науки як науково

.'lітературна праця, але й (ам науковий ре·1уль сат, якщо він має необхідні 

якосrі для тш·о, щоб ввійти в систему знань, утриматисJІ в ній і лри,'(бати 

в СИ_ІJ)' цього :щатність бути використаним суспіттьством [3). 
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Застосовуючи даний підхід до прОІрам д>ІЯ ЕОМ Ю. І. ПлlУІніков і 

Г. І. Смірнов (1973 р.) дійІШІИ висновку, що «нормЬt соВетского аВторекого 
праВа распространяются непосредственно на аJu·оритмЬІ и программ.Ьl 
дп:я ЗВМ, офор:мленнЬІе В Виде научньІХ 11роиз8едениіі, и депают ряд. пред

ложениИ, направленнЬІх на улучшение систем.ьr правовой охраньr апго

ритм.ов и програм.м. дтІЯ ЗВМ» [12]. 
Ще дапі пішов В.І. Жуков {1988 р.), при цьому роздіJІЯючи точку зору 

вчених, які висловпювапися за введепня правової охорони наукових 

результатів (2], і запропонував охорону не всіх результатів в сфері при
кладної математики, а лише машино-орієнтовної математичної моделі, 

методу і аfІГоритм.у, а також машино-орієнтовної програми, які, до речі, і 

так вже сгрого форма'Іізовані [7]. 
Запропонований підхід до:шолив би, по-перше, визнати розробників 

конкретних наукових і технічних результатів, що 13Тілилися в «іптенектуа

JІЬній>> часпші Кll, авторами (співавторами), но-друге, у випадку проти

правних дій ] боку третіх осіб, неправомірного викорисJання охравоздат
ної частини КП, захистити, свій економічний іІперес у судовому порядку, 

вимагаючи відшкодування як нонесених витрат, так і упущеної вигоди. 
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Ясечко С. В. 

КІ1АСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ У ДОКТРИНІ ПРАВА 

Звичайно, не кожна розробка у цій сфері досконала, оскіт1ьки не 

:завжди автори дотримуються основного аравитІа класифікацfі - здійс

нення '(і на пі,цставі певної зага.'ІЬНРЇ озш!ки, властивої пре,.'І,метам даного 

роду. При ньому необхідно, щоб кожна група зай:магш nизначене фіксо

ване місце відповідно інших. У ТС!)'Мачниках та спеціаr.тьних словниках 

зазначається, що у класифікацїі застосовується два види ві,п.носин між 

підрозцітшми: ієрархія, коли один підрозпіп пі,_•t,пегпий іншому, і супідпег

післ., яка о:шачас, що два або більше підршділів є епеме1пами одного рівня 

й одночасно пі,плсгтrі та ВХЩІ.ЯТЬ JЩ скпаду ітпого вищого рівня [1, с.93]. 
Наукова к•rасифікація виражає систему законіD і взаємозв'язків, які 

впастиві відображ~ної в неї дійсності. Вона допомагає не тільки БИЯВИІ'И 

:ш'язки, 3Ю\Ономірності взаємного вrurиву і розвитку, але й виявити (.уТ

ність дос.11іджуваних янищ. Класифікація дозвоняє побачити в окремій 

сухуппості пк-гему складових їі елементів, визначити їх загальні і від

мінні характеристики. 

І.Цо стосується усіх наявних к_ощсифікацій інформації, то вони, nерш 

·~а все, по.л:і'lяються на два основні види: класифікацію доктринапьну 

(теоретичну) і :1аконоцавчу, яку ще називають легал&ною. 

В д.октрині одним з перших КJІасифікацію інформації дав А.Д. Ур

суп. Він в~~мічав, що у суспіпьстві існує два основних види соціальної 

інформації -- матеріальна та ідеальна. Перший вид видіпяється, ІІапри
клад, у сфері техніки, матеріа'1Ьного виробництва, гr.ругий - у сфері сус
пільних віцноєин тощо [2, с.201-202]Лі:шіше він виоювпює думку, що у 
суспільстві цирку,tююп, економічна, нравова, політична, побутова та 

інпrі ВИ)(И соціальної інформації [3, с. 202). В.Г. Аф<mасьєв та Г.Т. Журав
лr,он за пі;І.став~' кпасифікації сопіа'ІhНОЇ інформап.ії ЮЯ!ІИ відображува

ннИ <'б'о:т (сф<'ру )(ЇЯ'1ьності людини), дdні про яки-и місrяться в інфор

мапїі. Вони nиліJJяюгь нолітичну, наукоnо-технічну, ку'ІЬтурну, економі
чну, правову інформацію тощо. Ми :Ігодні з думкою Ч. Н. Азімова, який 

нкюус на те, що в суспіт.пні циркупюють різні види інформації: еконо

мічна, по•rітична, правова, а також r~ауконо-тсхнічна [4, с. 5]. 
Так в 3алежності від критерію, Антонов А. В. розрвняє вж:1упні виді 

інформації: 

- 3а рівнем ;~умкової дія:Іьrюсті переробки на синтаксичну, семанти

чну, праrмаТІ-f'Шу; 

- за моду.'rhністю (спрямованістю) повідомлення: в образній сфері, в 

емопійній сфері, в Jюн.ятійній сфері; 

- за формою фіксації інформапії (спосіб сприйняття і переробки 
інформацїі) - піктографічпа (фаrографія, технічний рисунок, кретен
ня, схема, піктограма), іде01-рафі<ша (графік, гістограма, діаграма, таб

ЛЮJ,я, формула, номоrрама), текстова [5, с. 42-43]. 
В. В. Пшшrіп ви;J,.іняє тrо<ож декі•п,ка пі; (став дтrя класифікації інформації: 
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1) за ступенем організованосrі (упорядкованості)-- документована та 

інша інформація; інформаційні ресурси і вільна інформація, що не 

знаходиться в інформаційних системах,: сисгематизована (каталоги, еJщик

гюпщі], рубрикацfі і т. ін.) і несистематизована інформація, 
2) за видом носія (формою закріплення) - на паперо:вому носfі, відео 

-і звукова, комп'ютерна інформація, в об' ємно-простороІві"й формі, усна, 

енергетична (біо.rюгічна) при енергоmформаційному обиіві; 

3) за функціональним призначенням (за сферою 3астосуваннн) -
масова інформація, що розповсюджуrn,ся через засоби м.асової інформа
ціl, і галузева, професійна інформація но інтересах; 

4) за ступенем доступу- шформація з обмеженим доступом, інфо
рмація бе1 права обмt'ження доступу, об'єкти інтепектуаrтьної власно

сті, «ШКідпива інформація» з обмеженням на розповсюджРння, інша 

загальнодоступна інформація [5, с.146]. 
В. А Копилов класифікує інформацію, rрунтується па :s' ясуванні 1·ої 

ролі, в якій вона висrупає у правовій системі, і поділяєтьсн на правову і 

не правову {6, с. 44-48]. Нормативно правова інформація •:rворюпься в 
nорядку правотворчtіі діяльвооі і міститься в нормати:в<с~их правових 

актах. Кпасифікація такої інформації провадиться В.А. Копиловим Зі1 

рівнем прийня1тя актів чи за видами актів. НенорматИВІі о правова іІІ

форманія створюrn.ся як правило, в порядку правозастосовної та право

охоронної діяльності. 

Кпасифікуючи інформацію за доступом до неї, В. А. Копилов поді'ІЯЄ 

їі на відкриту й інформацію обмеженого доступу, nоширення якої мож

пиве в умовах конфіденційності або секретносгі. Так, до віп.критої за 

запроnонованою схемою належить: інформація як об' скт ц :1віrrьних прав 

(т~ори, патенти і авторські свідоцтва та інша інформація, я ка створює rь

ся з метою отримання прибутку; масова інформацш; іпформаt(ія про 

вибори, референдум, що обов' язково надається; інша відкрита інформа

ція, зокрема, науково-юридична) [6, с. 44-48]. 
До інформації обмеженого доступу автор відносить: д:~ржавнv таєм

ницю, сrужбову таємницю, ноу-хау (секрети виробництва}, комерційну 

тасмниuю; псрсонапьні дані (в порядку захисту особисто і т.}ємнині), інші 

в~щи тасмниuь. 

'у' 3в'язку з вик,таденим счід зазначити, що місце інформації як 

об'єкті\ цивільного права Rизначе~ю ІІ•~•товrю, а ому 1.1 не r;ірно. По cyri, 
аRтори виводять з кола інформації, яка є суб'єктом циві:tьних прав, саме 

1)' інформацію, яка віднесена до неї законодавцем. Йдеться, наприкпад, 
про ноу-хау та деякі інші види таємнип.ь, які у кпасифік;щіі посідають 

місце серед видів інформації з обмеженим доступом. Це М.ІJже призвести 
до хибного висновку про те, що такі види інформаці:і не можуть бути 

об'єктами цивільних права. Таки:и чином, при класифікаІJu інформації 

3а критерієм доступу до неї інформацію як об'єкт цивільних правовідно

син СJІід бу по віднести як до одного виду, так і до дРУІ"ОІ"<). 
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Кожевникова В. О. 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУ АЮ ВАННЯ 

УКІІАДАННЯ ШlІЮБІВ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ В НІМЕЧЧИНІ 

1. СЬ<.ІІ'однішня «мода» на одруження з іноземцями обертаєn,ся для: 
багатьох укра1нських громадян досить сумними нас.,ідками . у будь якій 

державі завжди існують вишv(ки укrJадсння фіктивних пmюбів заради 
громадянства, примусових шлюбів, примусового вm<ористання у домо

господарстві, примусового народжеJ-ІНЯ дитини, оскільки торгіl'ЛЯ людь

ми стоїть на третьому місті за ріннем прибутковості (після торгівлі збро
єю та наркотиками) . Головною проблемою у noшиpetrnя даного злочину 

є, на думку 11рацівників Департаменту боротьби з торrів.'lею пюдьми є 

відсутність інформації про пеrальні сnособи уЮІадення rWІюбу, про 
юридичні наспідки уЮІадення фікnшних шлюбів, можливості визнання 

шлюбів недійсними та їхнього визнання в Україні. 

2. Правове регупювання укладання шлюбів громадянами України в 
Німеччині та за кордоном, взаrа11і ускладнено наявніСJ10 іноземного 

елементу. На І\hО!'.І)' тпі r.иникає рип проблем пов'язаних з ти..'", що гро· 
мадяни України. nерсбуваюqи на п~риторії дано·і держави підпорядко· 

вуються одноtJасно двом правонорядкам - з одного боку - правопоряд.ку 

України, ·1 іпuюr·о- держани nt>ребування, до того ж регулювання додат

ково здійснюсrься й міжнародними нормами. 

З. Ісrорично першим основним джерепом норм сімейtюго права з 

іноземним елементом в євроnейських дер~авах, вважають цивільні коде

кси або їх «вихідні положення >> [2 с . 16]. В Федераn1нній республіці Німе
qчина даним І(жереном с окремий Закон - впровадження до Цивільно
го Уложення від 25 чипня 1986 року (Eirz_fiJenmgsgcsetz zшn Bu.ergerlici1e11 
GesetziJІІ cl1e) . 

4. Німецький закон << Впровад.ження до Uивіпьного УложеННЯ >> (ст . 
3-46) Уістить, на нашу думку, найбі·Іьш розвинуті колізійні норми . Згід· 
но з цим актом матеріальні умови укладання uтюбу підкорені закону 

rромадянсrва осіб з використанням зворотної відсилки (renvoi) та відси
ти до третt,ого 1а кону. Згідно зі rт. 15 форма пmюбу уЮІаденоrо в Німе
qчині ІІідкорена внутрішньому закону : <<Шлюб в середині держави може 

бути ук.>Іадений ,шше в приnисаній тут формі>> (3 с. 194). У відношенні ж 
ПІЛюбу, укладеного Ja межами територfі Німе<JЧини, повинен бути до-
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триманий закон громадянства майбутнього подружжя, аб:) закон місця 

ук 'Іадання nшюбу. 
5. у Німеччині про природу колізійних норм вислюн:rювалип. ще Ве

хтер і Савіш,ї та Франкінпrrейп [4 с. 84). Перший зазначан, щu колізійна 
норма містиrь національmпї, а не міжнародний характ-~р Якщо в дію

чому «внутріrпньому» праві немає прямого посилання до іно1емного 

закону, тоді суЩJ,Я повинен виходити з загапьного духу ні· :чи:шяних за 

конів для того, щоб виріппп11 справу, ускладнену іtюземІн:м елементом . 

Савіньї, в свою чер1у вважав, u~o для кожного правовіднО·Н€'1-ІНЯ потрібно 

відшукати свою основну частину з пеІзним правопорядкО\f, діючим па 

певній території. Цей зв'язо~< він нюиває «Осітrістю правовідношеrш:я•> 

(Sitz des /~ecl7tuerlmelt;;isses). Питання дієздатності він вир шуt' за законом 

місця проживання осіб. Франкінштейн, в якості основної нрив'я3Ки виді

лив закон громадянства осіб. Саме ідея Франкінштейна /ех patriae часгко
Ію пягла в основу не лише Німецькш·о цивілиюго уложенн~, але й вітчи-

1няноп13аконодавства. Так, Сімейний мщекс України, ЯІ'ИtІ був прийня

l'Ий у 2002 році та набрав чинності 1 січня 2004 року, мі·~тив окремий 
роздіп (VI), присвячсинИ реrулюванню сімейних ві,і.щ,кин за участю 

іноземців та осіб без грома.п.янства, Jастосуванню >аконіІ! іноземних ДІ'р-

жав та міжнародних цо1·оворів, який і базувався саме на пій ооюнній ідеї. 

З 2005 року відносини сімейІ-юІ·о характеру 3 іно·!емним ~~·н•ментом регу

пюються спеціа-rьпим нормативни:w актом - Законом УкраОіни ВЇ)\ 

23 червня 2005 р. «Про міжнародне приватне право» [5]. У стап·і 56 ро'і
ділу ІХ <-Ко-rі·\ійні норми сімсйнш·о п::1ава» за:шачасп,с:і, що форма Ті! 

норядок укмдання ншюбу в Україні між грома;<янином України та і.но-

3емцем або особою без громадянства, а також між іlю:~емцями або особа

ми бе3 громадянства визна•шються правом України. 

6. У відІН)ВЇДІюп·і з § 606 Цивільно-процесуа'Іьншо коJ.l'ксу НімРч
чини [6 r. 64]. шлюбні ограни с пі;~судпими німеЦІ,ким С);'ІіШ у тому ви-
падку, якщо о;J,ин із майбутнього подружжя є Іро~шл.яшш('М Німrч•НП-ІИ 

якщо постійне ІШСІН' прожив<-tння обох.: Німеччина. 

7. При ук.'lаденні шпюбу н Німеччині від 1ромадянинJ У"раїни ви
магаю'Іься настунні документи: евідонтво про народження, акту<t'Іьна 

довідка про сімейний стал, ;ювідка з місця проживання або реєстрації, 

рішення cy;:J.y про розлучення або СНЇі."J.ОЦТво про р<Н'n,-'ЧІ'ння для ІІ<НІерє
дньо ролучених, та якщо сімейний оан вдівець/н:~ова - •.ві.щцтво нро 

смерть. При одруженні іноземного громадянина в Німlччині від ш.ого 

також вимагається «свід.оцпю про шлюбоспроможнісп,,., яке в цьому 

випадку повинен вред'явити наречений/ а з України. [7]. В Україні, яі< 
відомо, не існує по;J.ібноr() докумеtпу .. натоміс1·ь с, так }f.ана, «ДОІ<ііl.К<І 

про сімейний стан». Слід :шернути ув<ну на те, що така довідка про сі

мейний стан часто не визнається у Німеччині. Ile бува~: п'!редусім тоці, 
коли український наречений/ а міняли місце свого прожІІВ<'•<~ня, оскі'fІ,ки 

РАЦС 110 місцю проживання видає донідку про сімейний сган тіrrьки 3а 

період пр()живання :~ашаченої особи. 3а попередній період проживання 
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важко одержаги довідку про сімейний стан, через те неможпиво переві

рити, чи укра1нський/а партнер/ка раніше вже був/а одружений/а. 
Тому в таких виrщдках, за наявності відповідних передумов, пре:нщент 

Верхавиого суду федеральної зеА-пІі, в якій буде реєструватися одружен
ня, може звілишти від обов'язку подачі <<Свідоцrва про ІШnобоспромож

ністьн. Така заява подається не безпосередньо през~енrу Верховного суду, 

а через Р АЦС мі<та або громади, де відбуватиме1ься вінчання [8 с. 37]. 
8. ДТІЯ то1·о щоб умасти птюб у Німеччині, украlнський громадя

нин повинен подати заяву на відкриття візи на укла,.'l.ення lШІЮбу. Дпя 

відкриття так.)Ї візи потрібно попередньо в Німеччині подати заяву на 

одруження. Якщо заяву на одружt•ння в Німеччині буде подавати один з 

наречених, то другий повинен дати на це яоду у вигляді так званої «За

яви про приєлнаННІІ». 
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НорЖ. В. 

ill'Af:O НА НЕДОТОРКАНІСТЬ ДІJІОВОЇ РЕПУfАЦІЇ 

ОБС ЯК ОСОБИСТЕ НЕМАЙНОВЕ ПРАВО 

Органи системи МВС України с юр~ичними особами пубнічноrо 
права, :1асноваю1М:И на державній формі впаспоL"Гі, вони наді'Іені спеuіа

·Іьною правосубєкгністю, що в~J.повідає виконанню заІщаю., дня вирі

шення яких вени створюються. 

При виконанні своїх функцій ui органи всrуnають також у відноси
ни, які регучююl:ься цивL·rьнІН1 правом, вис1упаючи в якості юридичних 
осіб. Саме н Іrirl икості ор1·ани ОБС і стаюп, суб'єктами особистих немай

нових прав, оскі:rьки в rщвільно-правових відносинах вони рівні 'І інши

ии суб'єктами цивіпьного права. Тому все, що можна сказати про особи

сті немайнові права юридичних осіб, від.носtпься також і ;~о особистих 

нt>майнових npa1< п~цроздітrів ОВС. 
Відповідно до ст. 7 Закону України <<Про \tіліпі.ю» мі'1іція є єдиною 

системою органіІ3, що входять до сисrеми Міністерства внутрішніх справ 

України. ПроанюІізувавrпи струК1уру ОВС, можна дійТИ висновку, що 
юри.дичними особами органів внутрішніх справ виступають: Міністерст-
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во ~нутрішніх справ, а також гшювні унравління, управління МВС с 

Автономній Республіці Крим, обпастях, містах Києві та Севастопопі. 

управління і вІДДіТlи МВС на транспорті. районні, paCюJllii у містах, місr.

кі управління і ві;щіли. 

Роллядаючи питання про право на недоторканість дінової репутацїі 

ор1·анів внутрішніх справ, необхідно перш за все з' ясувати саме поняпя 

ділової репутації. Потрібно ~jазначити, що законодавець не дає визпа

чення «ділової репутації», а ;шше вказує в ст. 94 ЦК України, що юриди· 
чна особа має право на педоторканнісrь їі дінової репутації, щ1 таємницю 

кореспшщенцlі, на інформацію та інші особисті немайнові права, як1 
можуть їй: належати. 

Ми поділяємо позипію Ярешко О.В., який вважає, що розумі1и ПЇі( 

ді..Тlовою репутацією оцінку пише госнодарської чи підприсмницько'.і 

діяньності суб'єкта необгрунтовано ·шужує коно суб'єктів, які набувают:, 

діrювої репутації та мають право звернутися до L)'д}' за 3ахистом їхньоІс 

порушенщ·о права на недоторканість ді'ювої репутацїі, оскіньки ділова 

репута1~ія набуваєп.ся шляхом здійснення будь-якої корисної дія.•ІьІюсті 

в тому числі с.•rужбової, професійної, господарської тощо, як фі:ІИЧНИ\ІИ, 

так і юридичними особами. Дані! діяльність не обов'язково повинна 6~ .. , н 
·щійснювана з метою отрим<UІНЯ прибутку чи іншої матеріальної вюоди. 

Отримання прибутку мк оJнака в ;~аном у випадку ві;,іІ рас другорядну 

ро.ГіЬ. Більш важпивою с поширеність інформааії про професійні Зі(ібно

сті особи, що бе:шосередю.о :щійсшо< певну соціа.'ІЬНО значущу діят,· 

ність, їі попупярпість серед реа'ІJ.ІІих і потенційних споживачів ре1уль .. 
татів її праці. [8, с. 327] 

Великий тлумачпий С.'lовник сучасної укр<йнськоі ~юви ни:шачає \Т<)· 

ня1тя «репутація•> як rромадс~>ку ;J.умку про когос1. чи про щос1.; а •<ді·ш .. 
ві\ репутація» як оцінку професійних якосrей (5]. Вважасмо, що з,свначе
не Іюнятrя ді'юво'і ренутш\і'і ро·1крито неповно .. оскіл.ьки в ньому від,иі · 
чено 1ише одну з істотних ознак ді•ювої репутації, а поняпя ж "ді>юІsоі 

репутації», ІПО викорисговустм:я в юриснруденІ~іі є шачно ІІШршим, і 

передбачас 01~інку ІН' лише професійної, а й інших видів діяльності. 

Дея~j автори зюначаюп., що діпова репутація - пе суспі'!Ьно

по:нп ивва оцінка тру;~ових, професійних якостей особи, виконанн>~ 

взятих на себе зобов' я1ань, почул·я віл,пов~<а'lьності за внкш-tан~.' роfіоту. 

Тобто, під ді.'ювою репутаціtю з юридІІЧної гочки зору розумієт1.ся сус· 

пі1ьно-позитивна оцінJ<.а специфічних якосп'Й юриди<шої особи. А сам<' 

- мкосп·й, що не лише іІщивідуалЬуюІ1> 'й серед інших юридичних осіГ>, 

а:к й визначаюrь рівень довіри до неї в їі суспільно-виробничій діJ.tлІ.но 

сті (профес ійвість, надійнkтJ,, ді:ювитісrь, обов'язковість у ;_~і:н.ших сто· 

сунках тощо) з боку пюдей:. Поняття «ділової рснутації>, і «суспільно· 

по·>итивІюї оціикИ>> в цьому визначе1ші прямо пов'язані. Без:1апсречнн~1 

є те, що саме через наявність та рівень суспі,Іьно-по:щп1ВІюї оцінки 

юридиqні особи набувают1. високої діrтової репутації. [7] Не можна пого
д~1тися з автором і цього визначснпя поня·t·tя ділової репутацfі, О<~кі,тьки 
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це ДІисно оцінка якостей особи (фізичної чи юридичної), апе вона не 
обов'язково має бути суспільно-позитивною. Також вважаємо не доціль
но до ознак ділової репутації включати почутrя відповідальності за ви

конану роботу, яке є лише суб'єктивною оцітою виконавцем своєї ро
боти і ніяк не відбивається на оцінці цієї роботиін.шими. 

Як вважає Marreiнa М.М., ді,юва репутація -це сукупність якостей і 

оцінок, з якими їх носій асоціюється в очах коІІТрагенгів, клієнтів, спо

живачів, колег цо роботі, прихильників (для шоу-бізнесу), виборців (для 

виборних посад) і персоніфікується серед інпшх суб' єктів в цій сфері. 
Формується вона на підставі Jl()Ведінки П носія; став11ення до інтересів 

других осіб, суспітrьства, держави; сприйняття WІго поведінки, образу. [6, 
с. 18] Дане визначення с досить вдалим, хоча на пашу думку його слід 
дещо роз тирити, додавши до переліку суб' скm оціmовання ще один -
громадськість. 

На сьогодні поняття <<діпової репутаціJ" юрицичної особи» чітко ви

значено в Поставові Пленуму Верховного Суду України NQ1 від 

27.02.2009 р . <<Про су;юву практику у справах про захис1· гіднОСІ·і та честі 

фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юрlщичної особи», 

де зюначається, що під дL'lовою репутацією юрил:ичної особи, у тому 

числі піт..~;приємнищ.ких товарисrв, фізичних оо5 - підприємців, адвока
тів, нотаріусів та інших осіб, розумі~с-гься оцuіКа їх підприємницької, 

1-ромадської, професійної чи іншої діяльносгі, яку здійснює таt.а особа як 
учасник суспільних відносин. На нашу думку, )ане визначсшu є досить 

вдалим, воно чітко та вичерпно визначає понятrя ді,ювої репутації юри

дичної особи. 

Анапізуючи все вище вка :Іане. можна ді;111f висновку, що діловою 

репутацією ІІ~'l.проздіТІів органів внутрішніх справ як юридичних осіб 
публічного права є оцінка їх професійної діяльІюсті, яку вони з;:Фkню

ють, вистуn"ючи учасниками суспіІJ:ьпих відноон. 

На підпаві права на недоторканіСТJ, діпов<Іірепутаuії юридичні осо

би взагалі, і органи внутрішніх справ зокрема, ~ають право претендува

ти на те, щоб ,їіІ1ова репутація про них СК'Щіl,а1JСЬ на грунті достовірно

го сприйаятrя третіми особами їх nове.'-І.інки іщоб оцінка їх діячьності 
бу.ТJа об' сктивною та такою, що відповідає дійаюrті . Адже ніхто не має 

ніякого права поширювати недостовірну інфор\!адію. 

На етапі докорінної перебудови відносин у сфері державного 

управ:1іння, в тому числі й державних органів, важ'1иве значення має 

нідкритіоь цих процесів і створення позІпивної діrювої репутаціі як 

самих орrинів внутрішніх снрав, так і їх діяльн~сті, адже без сnівпраці з 
широкими верствами насс11ення поставнені перед органами внутрішніх 

справ завдання виконати вкрай важко. 

Високий рівень ділшюї репутації с досить~аж'Іивим для дія.rІЬності 

органів внутрішніх снрав. Від цього залежить пупінь довіри до них з 

боку на(:елення, що є запорукою співпраці щ<ІДО охорони прав і закон
них інгересів людини на рівні індивідуальнІ!Х засобів, колективних і 
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державних. З,fJ,ебіТІьшого рівею, ділової репутації органів внутрішніх. 

справ бе:шосередньо пов' Я3аний з професійною і пюцською ренутаці.-ю 
співробітників, їх впливом на суспіrп.ні процеси на рівні ЕJевноrо регіону 

чи країни взагапі. Заrі)'чення на службу пюдей, що мають Ш1СОКИй про

фесійний рівень, користуються довірою і повагою на-селення, є гаранті

єю підвищення авторитету мі11іції у майбутньому. 

На відміну від порушення права па недоторканість дінової репутш~ії 

юридичної особи, яка займається комерційною діяпJ,ністю, яке так чи 

інакше призведе до тоt·о, що ця організація не 1може ШL1ежним чином 

реалізовувати свою мету (одержання прибутку), тобто зшнає матеріа.-тr.

них збитків у вигляді упущеної вигоди; у разі порушення права на недо

торканість ділової репутаціІ органів внутрішніх спран спри<rинена пrко

да не пов'язана з втратами майнового характеру, атте можуть rюстражда

ти інтереси суспіТІьства в ціТІому - знизиться авторитет сргвоохоронних 

органів, стане нижчим рівень правосвідомості громадян, посшІиТhся 

атмосфера правового вігіттізму в суспіньстві тощо. 

ОІЖе, можна 1робити висновок, що ділова репутація пі,;:стрJЗділіи органів 

ВІІ)'1ріппrіх справ, під якою розумієп.ся оцінка їх професійної діяльності, Я І\)' 

вони :~д.ійсшоють, вис-Іупаючи учасниками суспілІ.ни:х відІІосин, та ії не;щгор-· 

канісп, мають велике (ycrrirплe л1ачення і вона птребує не меншого 'Іахипу, 

ніж діпова репутація будь-якої юридичної особи. 
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Бордюгова К. 

ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ ДЖЕРЕJІА ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 

Джерепу ПЇ..'l.ВИlШ'НОЇ небезпекн в юридичній .•tітера )'рі присвя•н••ю 

баr·ато наукових прапь, проте і досі ~~л:ив:ої п.умки CTf'C<)BHO поняття 

-щжерело піщншtенбі безш:'КИ>•. 

В науці uивЇ.'1ЬІюго права є декіrтька концепцій про ІЮІІятгя джєре'ІіІ 

підви1це1юї небе.>нски. У працях вчених М. М. Агаркова, Б. С. Антимонова, 

Д. В. Бобрової, В. Г. Бердникова, К. Б. Ярошенко та деяких інших ц~mітістів 

джере.то пі,цвищеної небе:шеки визначаєгься як дія:rьшсть, що пов' язана 'І 

екаmуатап.ією небезпечних об'єкrів. В. М. Маслов, ІО. Х. Капмиков, Ю. С., 

Ю В. Чернов та інші автори вважають, що це речі матері<Jльпого сві1у, яЮ 
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на.ціпені особливими власrивосrями і сmорююТІ. підвищену небезпеку їх 

екшлуатації. Є і третя точка зору, якої притримуються О. О. Красавчиков, 

В. n. Мусіяка, А. П Плешков та інші науковці: джерело nідвищеної небе:ше
ки - це речі матеріального світу, наділені певною енерrію, які в процесі їх 

ексrшуатації виявл~ють ІІІJ.<і;.щивісгь )])ІЯ оточення [1, с. 116]. 
Конце1щія «діяm.ності» зайшл.а своє втілеІшя у чинному законодав

сrві, зокрема, згідно з ч. 1 ст. 1187 Цивільного кодексу України (далі -· 
ЦК) джерело підвищеної небезпеки це діяльність, пов'язана з викорис

танням, зберіганням або утриманням транспортних 3асобів, механізмів 

та обладнання, викорисrашrям, зберіrанням хімічних, радіоактивних, 

вибухо - і вопrенебезпечних та інших речовин, утриманням диких зві

рів, службових со5а:к. та собак бійцівських порід тощо, що створює під

вищену небезпеку ЩJЯ особи, яка цю діяльність :щійснюс та інших осіб. у 

практиці виділпоть цві основні ознаки джерела під:в~ШІеної небезпеки: 

непідконтрольність від:повідної дія.тиюсті безперервному і неосяжному 

контролю з боку шодини; високий ступінь вірогідносгі заподіЯІПІЯ непе

редбаченої шкоди. цією дія.:Іьністю [2, с. 66-67]. 
Проте діялмrість JІЮдини сама по собі без зв'язку :1 конкретним.и ма

теріальними оІ"'єктами не може спtти підвищено небезпечною для ото

чення. Саме тому дпя джерела П~<вищеІюї небезпеки готювним залиша
ється все ж його об'єкт. Найчастіше вчені, які доводять концепцію «дія

'Іьtюсrі» ототожнюють її з матеріальними об' єктами. До того ж, непри

пустимість цієї концепції проявняється при вирішенні питання суб' єкта 

віюювідапьносІі. Адже важпивою особливістю відповід,альнісrю за шко

ду, заподіяну джерРлом підвищеної небезпеки, є покrІадання її не ва 

особу, що безпосередньо керувал.а джерелом від час заподіяння шкоди, а 

на володіrrьця цього джерела. Огже, поня1тя во.сюдіння при будь-якому 

т1.умаченні застосовується ;шше до речей, а не до rrіяльності. 

Концепція •<джерело- власrивсн.:ті» заслуговує на у11агу, проте не слід 

забувати, що головним і ви:шачаш,ним д.ля джерепа підвищеної небезпеки 

залишається річ, а 1 наявністю фізичних, біолоrічних, хімічних тощо влас

тивостей ми може~ю лише відмежувати один предмет від іншого. 

Концепція «джере_сю-енергія» обумовлює залежність ступеня небез

Пt>чносгі суспільн·3Ї діяльносrі від об'єкпшної природи (характеру): все, 

пворене люди~с·ою, запишається під ВП'lИІЮМ природи (З, с. 5]. 
Враховуючи вшцеска3ане, підтримаІо позицію авторів, які вказують, 

що джерело\t підвишеної небезпеки є речі, обладнання, які знаходяться в 

процесі ексшrуатадії і сrворюють в процесі екпLJуатації підвищену не

бе·шску дrтя оточуючих. Вважаю, що саме таке визначення має знайти 

свое втіпення у UК. 

Пере:Іік цих речей не потрібно всrановлювати у ЦК як це є зараз з 

наступних причи~'І. Перш за все, він ніколи не може бути вичерпним у 

:~в'язку з об'єю:ивними причинами (наприклаj],, пов'язаних з появою 

нових техноногій або зміною окремих умов життя). Вичерпний перелік 

безпідставно може звужувати або JЮЗІШ1рювати коло об' єктів, які сrво-
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рюються підвиrцену небезпеку. Наприклад, копись на 1:еригорн ~шнюї 

країни, вонодільцями джерел підвищеної небе3Іrеки визнавалися особи, 

які 1ай.манися приватнш.t нЩприємництвом. Однак, теnер нем;н~ такої 

п~'l.стави, і вона не вка:щна у нормах чинного ЦК. Навіп, у самому вели

кому перепіку не МОЖJІИІЮ перелічити всі можливі джерепа підвищеної 

небезпеки, що зумовлює необхіднісrь о5rрунгування на нрактиці в кож· 

ному конкретному випадку наявносrі джерепа пі1вищеної небезпеки. 

Понятгн джерепа підвищеної небезпеки потребує подальшого нау

ковш·о обrрунтування і є аюуа!Іьним для юридичної науки. 

Списо..: літератури: І Н Терещенко Поняття джерела nщвищеної нсбезп~ки // 
11раІ<о Украіни.- 2000. - .N~il · с 115-118. 2. Алмазі М Вщгюнідальшсть Jo шко;Іу. 

іJГЮдіяну джерепом пі11~ІШІ~ноі небезпеІш. деякі питшшя// Право України. -- 2000 - х~ 12 
-- с. 66-(19. З Іlристу11а С. Н. Ответственность :Іа причинсниt вреда источником пов!.ІІНСН
ной опаснос-rи І Учсб.rюсоби~ - Харьков: Юрид.ин-т, 1986. - ЗО с. 4. Белякова А М 
Гр~жданско-пра.вовая ответственность за причинение вреда (теор~tя и практика). - М 

Моск гос. ун-т, 1986.- 149 с. 

Ярошевська Г. М. 

ОЗНАКИ ЮРИДИЧНИХ ІІОСЛУГ 

1. Визначення о1нак будь-яких послу1·, у тому чис'lі й юри,;..Інчних, ,
шщим із нробаемних шпань у цюsіТІістицt. НеJнажаючи на дост<нІІн• 

кі11ькісп, існуючих у науці позицій, описові сннаки посгrуг за.rхишаюл.ся 

бути спірвою матерісю. 

Практичне значення вирішення tвначеного проблемного питання 

попягає в тому, що вегановнення описових ознак поснуг (загальноnрий

нятого иаріан1у) дозвое~ить визначити тим самим критерІЇ на'lежноп і 

виконання >обои'язань J надаю-хя посхуг. 

2. Юридичні ноетуги є рінювидом п•JсrІуг як 1·акнх і ім прчтаманні 

род01~і о:.наки цих об' сктів циніньно-нра~<оних від1юош. Переважна бі

•тьшісrь доспі,Jц-Іиків вказують на такі ознаки юридичних пос'!уг: 

- юри,п:ичні поспуп1 (іх резупьтат) є шщом майна; 

-юридичні постrуги яв;шють собою активну пове,;:т,інку зобов'яJdної 

особи (виконавця), тло М<1С вигrяд операції або навіп. онераuій; 
- pe:~ym.t·aт юргщичної послу1·и не має оречеІ,'Іt'tюго х.1рактеру; 

- юр~щична ПОС1\'Га має бути здійсненою у фактичному та юридич-

ному dCII\:'KTaX; 

- резу.'хьтат послуги є невідокрсмнюваним від самої дії викон;ннІ,Я; 

- належвість н<щапюt nосгrуги не пі.'ща.:ться формапізапії. 

3. Проб;ю\1а вст•~новпення критеріїв на:JеЖJ-юсrі надапня юрІщич
них пос'lуІ· тісно пов'язана ·3 вирішенням питання про те, що вважати 

предметом даиого виду постуги. 

4. Домінуючою у науці циві'1ЬНОl'О nрава є позиція, у відповід.ніспо .1 

якою будь-яка шхлуга (у тому числі юридична) за своїм предметом мас 
виггu1д дії (операції, діягІьності) виконавця здійснюваної на корИСІ'Ь 1амов-
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НИ1Ф- На паш погс1яд;, дана позиція має бути скоригована або уточпе11а. 

5. Сама по собі дія виконавця не: може буrи предмегом інrересу замов
ника, а,а,же замов.ника цікавить ефеJ<т здій:опова:ної виконавцем поведінки. 

А тому посrrугою ОІід tІважати не поведінку виконаt~ця, а !ї ефект (ре-Jуль

тат), IO<JfЙ і піr.~,п~u а є, умовно кажуч~~, споЖШ!анпю -~боку замовника. 

'3а моментом прояву ефекту (тобто власне послуги) можна розріsня

ти дві ~"РУПИ юрvцичних послуг: 1) посJІуги, які створюють ефект з само
го початку та "а ходом здійснення відповідних дій виконавцем (напри

кпад, юшсульт(вання); 2) послуги, що породжуватимуть цей ефект на
прикінці або після 1авершення дій, визначених договором (наприклад, 

винесення позн1 ивrюго д.'ІЯ замовника рішеют суду). Даний диферен

ційований під.~ід дшволяє по-різному юшrrіфікувати належність поведі

нки виконавця. 

Н<L'тежнісп. поведінки для другої групи юридичних пoCJryr визнача

ється настанням (або ненастанням) nевного факту. Дпя першої групи 

юри.!JИ'ІНИХ Ію:пуг ні цивіJІістичнв. наука, ні практика ще не 11иробила 

більш-менш задоніт.них критері'ів оцінки якості поведінки ~юбо:в'юаної 

особи (tшконаеця). Найчастіше та~.а якість визначаєтм:я рівнем профе

сійної кваліфі~<ш.ії самого виконавця. Однак цей критерій є достатньо 

сумнівним, бо од·:нr і той же виконавець (навіть якщо він найвищої ква

ліфік<щlі) буде у різних випадках надавати посrуги різної якості. Отже, 

ДОС'Ііджсння щод·:~ виробнення адекнатних критеріїв оцінки належнос1і 

ви:конаІшя обов'юків виконавцем (.х1 ГІернюю rрупою послу І) ще попереду. 

Вінничс~нко Н. В. 

ПРИДБАННЯ ТА НІДЧУЖЕННЯ АКЦІЙ 

ЯК КОР!ЮРАТИUНІ СПОСОБИ ЗАХИСТУПРАВ АКЦІОНЕРІВ 

Норма"Іьнс, ,(ИІtаміка корпоративних правовід;носин передбачає 

відпові;tнісп, р~;);ІЬІІОЇ поведінки їх суб'єктів ід~·а1ьній: моделі, вті'!еній у 

правовій нормі. Відхилення ві.Ц такої модеrrі rюведіІrки одщ1ми 

суб' єктами КОJлюративних правовідносин може завдати негативних 

насліJ~ків д,'ІЯ інших суб' єктів, що \Іас вираз у порушенні на"1ежних їм 

корпоративни~: <•рав і охоронюваних законо'1 інтересів. 3 мегою 

недопущення або усунення таки·, наслідків суб'єкти корпоративних 

правовідносин надітІЯються правом на захист. Право на захист, яким 

впнодіс суб'єкт корпоративних правовідносин, є однією із 

правомочносгей, що надається суб'єктивним корпоративним правом. 

Раюм з гим воно може ;~ос'Ііджуватися і у шшсті самостійного 

суб'єктивнш·о права уповноваженої особи, що вілображає юр~щично 

'Jакрішн·ну мо:-юІиві·,-ть останньої викорисншувати спеціальні спо,оби 

правоохоронного характеру. Захист прав, свобод і законних інтере<ів -
це форма їхнього Jабезнечен!fЯ, що відображає дію даного механізму, 

спря.",ювююго на: присІупинення порушення суб' єІ<тивних прав; 
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ліквідацію будь-яких перешкод, що виникають при їхньому здійсненні; 

поновлення порушених прав; притягнення осіб, винних у здійсненні 

правоnорушення до відпов:ї"·1:альності. 

Значення права на захист як енеме1rrа змісту суб'єктивного 

цивільного права складно переоцінити. Так, В.П. Грибанов зазначав, що 
суб' єктивне право, що надається особі, але не забезпечене віт~ його 

порушення необхідними засобами захие1у, с лише «декларативним 

правом'' [3, с. 104]. Засоби або способи захисrу суб'єктивних цивільних 
прав є передбачені законом правоохоронні заходи, за допомогою яких 

3дійснюсться nопередження порушення нрава або усунення наслідків 

його порушення [4, с. 421-422]. 
На відміну від товариства 3 обмеженою відповідаю,ніС110 (далі - ТОВ) 

і товариства з додатковою відповідаrJьніспо система корпоративних спо

собів захисту прав акціонерів І' :тачно складнішою. Аналізуючи :шсо6и 

захисту прав акціонерів, 1.0. Ємцева приходил, до висновку, що не існує 
яко1о-небудь единого, універса11ьно1·о засобу захиС'Іу нрав акціонерів, у 

кожному конкретнщrу випадку акціонери повинні обирати ті чи інші 

засоби захисгу своїх прав, або- використовувати їх комбінапії [5, с. 26]. 
Перелік способіts Jахиау в ст. 16 ЦК України [1], не є вич(:ршшм. 

Суд може захисrити цивільне право або інтерес іншим способом, що 

ветановнений договором або законом. Як правило, особа, право якої 

порушене, може скористатись не будь-яким, а. ці11Кuм конкретним 

способом захисту свого права. Іноді спосіб захисrу порушеного права 
прямо визначений спеціаш,ним законом. В той же час пере'Іік корпора

тивних способін захисту є достатньо широки-м. Аналіз кожного із них не 

є метою нашого достідження, тому зупинимося на найбі.rІьш чаС1о засто

совуваних корпоративних способах захисту нрав. У ооюні корnоратив

них способів захисту прав акціонерів лежать дві протилежні мож:н1Ності: 

придбтtня акr;ій у порядку реалішції персВажного щтІJа придбrшня і 8ідчужеиип 
ІІКІ{ій ІІа користь аюронерного тоВприства (да 1і - АТ) або третіх осіб, НhІ 

придбаВають або Викуnають lji1111i narzcpu. 
Перша можпивість надається акuіонерам з м~ою збереження за Н((

ми у незмінному ВИІ ляді частки участі у стюу Іному капіталі АТ. Акніо

неру нщ,асгься право переважного придбання акцій додаткової емісії з 

м~ою збереження його частки участі в:ід змсншеннІі. Переважним пра

вом придбання акцій наділені також аКІІіонери приватного АТ у випа;І

ку відчуження одним із них акцій на корисгь третьої особи. Прив;нне 

АТ має значно більше спільних рис з ТОВ, ніж з пубпічне АТ. Хоча ТОВ і 

вие1упає об' єднання капіта.;ті.в, але значення особистісного елеменrу у 

ньому досить істотна. Тому і у ТОВ, і у приватному АТ переважне право 

придбання ві,;~чужуваної на користь третьої особи часгки участі (акціі) у 

статутному капіталі товариства слутує не стільки гарантією від: змен

шення частки участі суб'єкта переважного права, скіJrьки способом не

допущення до участі у товарш."ТВі третіх осіб. 
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Друга можливість, навпаки, передбачена для тих випа;1ків, копи ак

ціонеr не зацікав-'ІСНІfй у збережепні своєї частки участі у статутному 

капіта:Іі товариства . Ці випадки можуть бути uихликані рі~ними обста

винами. Наприклад, виводом активів товариства, що санкціоновано 

загальними зборами акціонерів, ЯJ<і пі,rtтрима'lи значний правочи:н або 

rхравочин, щодо вчинення я.коrо є заuпересованість (ст. ст. 70, 71 Закону 
Украіни «Про акціонерні товариства» [2}}. Концентрацією значної кі.ш.
кості <ІК.цій » одних руках, що може потягнути за собою нсrанов.rхення 
повноm контроню нщt товариством одним акціонером (ст. ст. 64, 65 За
к~шу України «Про акціонерні товариства»). За таких обставин реальна 

:шачущі<.ть майнової і немайнової участі у діяльності товариства, обумо

влена наявною кіпькістю акцій, може бути значно обмежена. В такій 

ситуації акніонсру -шачао вш·ідніше провести відчуження налІ'ЖНИХ 

йому акцій і отримати за них відповідний грошовий еквівалент. В цьому 

разі припинеtІНЯ корпоративних прав і отримання у зв'язку 1 цим май

Ію»оrо віюлк()дуоання є біr1ьш доr~іпьним, ніж збережепня nравовід.но

син уча{.Іі (чпснстоа). Чинне законодавспю оидіru~є два основні випадки, 

нов'я~<tні з можливістю відчуження акцій як корноративного снособу 

·:ахипу ирав акuіонерів. У першому виnадку мова йде про відчужешrя 

;жп,ій на корl1СТt. АТ, а у дру1·ому - на кпристr-. третіх осіб. У свою чер1у 

fІU\Чуження цінних паперів може нровод1пися у формі пр1щбання акцій 

і у формі їх викупу [4, с. 436]. 
Так, М.С. КораGпьова ноепіджує право акціонерів вимаrаrи викупу 

н,нежних їм акцій у якості рі:шовиду 1акого універсального способу 

яхисгу суб'єкТТ'Івних цивіГІьпих прав, як припинення дій, що порушу

ють право або сr·ворюють загрозу його порушення"' (cr·. 12 UK РФ) 
\6, с. 7!\-791. На жа:~ь, зазначає Д . В . Помакін, автор не поя,·нює, чиї ;І,іі 

поперенжаються викупом акцій /4, с. 422] . Дійсно, законодавець пов'язує 
право акціош·ра вимаr ·аn1 пикуну нач.ежних йому акцій зі здійсневвям 

;~сякю; ; ~ій (ст . с1 · . 66-68 ЗаJ<ону україни ·• Про акuіонерні товариства») . 
rазом ·1 тим ні вимога акціонера про викуп акцій, ні здійснення права 

І<ИМаІ ·ати такою викупу ніяк не вrt·Іиває на nайменовані у законі дії. 

nикуп акцій не може припинити ні реор1;анізаuію АТ, ні вчинен.ня ним 

~начноrп правочину, ні внесення ;:10 статуту товариства змін і допощfснь, 

ІІЮ о[щvжують nрпва аюJ.іОНІ'рів. 

Списо" літtратурІt: 1 Цнпільннй кодекс У~раіни [Тскс1]: 1а станом 110 15 кяі1ня 
2:1()') r /і ОфіtІІі\і!ІІіt віСН І<' УкраІНІ\ - 2003 . ·- N~· І\ . - 2!\ 0) 2003 - Cr 4о\ :'. flpo UКЦЮ· 

черні 1<' 9~риства [Текст]. закон УкраінІ\ вщ 17 вересня 2008 року N~ 524- VI// Урядовий 
~Ур ·ср . 2008 ·- N~ 202. - 2Q жовтня - С 5-12. 3. Гриб!!нов , ВЛ Прсдель• осущестВJІения 

'' І а нtи''·' ,-раждан,·кнх 11ра11 // Осуш~ствленне и JаІ!ІІП~ Іражданеких npao {Текст] І 
В 11 і ·рІІfіuноІІ .. 1\·1 . 2000. - 399 с . 4 1lомакин. ДА . КQрnорапtвнЬІс mоюшсния : общая 
•сор11л и nрактик<! ес nрименения в Х<У!Яйстпеннмх общестнах їГекl-т] І Д.В Ломакин . -· 
М Ст:пут, 200Я - 511 с . 5 Е~uева, И А . Защнт<І корnора1 ивньох nрав в Россиііском 

''Р"ЖдШ!СКО" npa!\e [Тск~т] : автореф. д11с . канд . юрид . наук : 12.00.03 І И . А. Емцева: 

65 Аналогічна норма \Ііститься у ст. 16 ЦК України. 
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І'осударствевное образоІ<атсльнос учреждение аь1сшеrо nрофесс~онапІ>ІюJ·о образования 

<<Саратовская r·осударственная академия права». -- Саратов, 2004. - 26 с. б. Кораблева, 
М.С. Защита гражданеких nрав: новь1е асnекп,J [Текст І М.С. КораНлева І Актуал~онh!е 
воnросЬ! гражданского nрана І Под. ред. М.И. Браrннскоrо: Исследоват. центр частного 
права. Российская школа частного права.-- М.: Статут, 1998.- С. 76·-108. 

Пономарьов М. В. 

0СОБJІИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА ЗАМОВНИКА 

ЗА ДОГОВОРОМ ПРО НАДАННЯФУМІГАЦІЙНИХ ПОСАУГ 

Говорячи про особу замовника поспуги (поснугоогримавача) сліл: 

виходити з загального тверджеюrя про те, що креднюром в зо

бов'язаннях про надання поспуг можуть бути будь-які уча~ники цивіль
ного обороту. Разом з цим в залежності від типа (виду) зобов'язань про 

надання послуг мпжна припустити і наявність певних обмежень 

суб'єктного скпаду, які випrтивають із сутності зобов'язання або передба

чені законами чи іншими правовими актами. Стосовно зобов'язань ІІJ.Ю 
надання фумігапійних посrтуг можна зазначити, що законодавство не 

встановлює обмежень щодо особи - замовника послуги. Так Закон Укра

їни «Про карантин рослин" прямо не вказує на те, хто саме може висrу

пати в якосrі замовника фумігаційних послуг. Висновки про таких ocifi 
треба робити на підставі анаrтізу й:ого загальних норм. Та:<, зокрема, ст. 

12 вказаного закону мова ведеться про права осіб щодо карантину рос
:Іии. При цьому ч. 1 цієї <:тапі уточнює, rцо до такчх ocJ) відносятЬ(:Я 
особи, які здійпnоють господарську діяльність, пов'юа.ну з вироfіницт

вом, переробкою, зберіr·анням, транспор1уванням і торгівлею рослина11ш 

та рослинними продуктами. Відповідно до ст. 28 зазначеното више зако
ну до таких осіб треба відносити тих, що мають відношення до рос:Іин, 

що ростуть на зем~ІЯХ сітrьськогосподаро,кого призначенюr, у розсадни

ках, садах, .'Іісах, відкритому грунті, ТІ'П'ІИЦЯХ та в інпшх місцях, вк.Ію

чаючи міспя для :Jберігання, переробJ<.И і транспорn1і зас,)би д.'1я пер('

:11іщеІшя об'єктів реrупювання. В ст. ст. 35 та 36 Заt;ону України «Про 
карантин рос.-rин» ведеться мова про осіб, які здійснюють імпорт чи 

транзит територією України так звапих об'сктів реrулюВдння (тобто 

·3гідно ст.1 ЦJ,Ого закону об'єкт регуrтювання- це будь-яка росчина, про

дукт роспинН()ГО походження, місце зберігання, упаковка, :1асоfіи пс~рсве

зення, контейнери. rpym' та будь·які інші органіJми, об'єкти або мап·рі
а'1и, здатні nереносити чи поширювати регульовані ОП\і,!,шmі організми), 

а у ст. 46 вказаного вище закону - про осН), що з,сф;кнюють експорт 

об'єктів регупювання. В:>а.галі ж ст. 1 Закону України ><Про караtrrин 
росrтин» відносить до числа осіб фізичних та юридичних осіб. 

Оскіrтьки експорт, імпорт чи тран3ит є певними операціями у галузі 

зовнішньоекономічної дія.'ІЬНості, то стосовно з' ясування іх суб'єктного 
складу буде необхідно звертатися й: до законодавства, яке ре1улює зов

нішньоекономічну діяпьність. Основними законами, які регулюють по-
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рядок й щій:оtення, є Господарський: кодекс Україш1 та Закон Украіни 

«Про ювніrоньоекономічну дію>ьнісrь». Відповідво до ст. 378 ГК 

суб' єктами зовнішньоекономічної дія:rьнос.-гі є суб' єкти гоаюдарювання, 
визначені п.11·а 2 ст. 55 ГК. 

Закон України •<Про зовнішньоекономі<Іну дія:льнk"ГЬ» місгить більш 
широкий: пер~.rнк ії суб' єктів. Так, юкрема, ;зjд;повідно до його cr. 3 
суб'єктами ЗЕД, поряд з субєктоми господарювання відносяться й фізи

чні особи, які не с пі,L1,присмцями, відокремлені пі:J:розділи іноземних 
юридичних о,· і б та деякі інші. 

З одного :'юку таке широке коло суб'єю·ів зовнішньоекономічної ді

ялмюсті буде gішювідати й 1місту ст. 12 Закону «Про кара1rп1н рослиН>•, 
про яку вже йuuюо. вище, оскіли:и остання в<>де мову про всіх осіб, які 

щійснююп. віщ:юв~·J:ну господаро.ку діяпьнісrь. Остання ж, згідно ст. 3 
ГК .иожє- бути як пі,Цприємницькою, так і некомерційною гопю.ll,аро,кою 

діяльністю. l }:кщо підприємннцпюм мають право займатися шuпе під
приємці, то ш·кс•мерційпа діяльність ~юже :щійснюватися й звичайни_~fИ 

філ1чними особ,tми. 

Разом 1 цим, говорячи про документапьне 3абе3ш~чt.·ння відповідних 
зовІІіІнньоекоІюиічних онеріІuій ві,п,повідними карантинними дозво.:Іа

ми, 35, 36 та 46 3<Jкону України ,.Jlpo каранпш рослин» закріn•Іююn, в 
якості підстав11 ;rдя відмови у нидачі таких J(ОЗІЮ•Іів й в~а.сутнісп, реєст

ран ії t'С<)би якіІ ?Uійсшос господарську ;tія.;Jьнісl h, пов'язану з виробниц
тво>vІ та обіго:>~ об'сктів реtушовання в порял-ку, передбаченому ст. 27 
вкюанон) 3акону. Остання ж в свою чер1у передбачає, що рксrраuії у 

ві.п.нові;J.них і\І'ржавних інспекціях з карантину рослин Автономної Рес

пубпіки Крн.~;І, областей, міст Києва і Севастополя підлягають особи, які: 

щійснююп, І·ссподарську діяльність >. обігу об'єктів реrулюванля у кара

втинній та r.н·Іу'lьшшній 'Зонах; ВИІJОб•lяютt, насіннєвий та садишrиИ 

ман·ріа.t; ІіІЇ{Існюю·І·ь бk•'юrічниИ контрочь 3 никористанням Бюлогіч

них коrпротн.;rих орt·анізміл; З;J,ійснюють Іосподарську діялиtість -~ ІШ

роGннцтна та маркування дерев'яного вакувапьного матtс>ріапу; 1дійсню

ють >бt'ріганнсІ та переробку '!ерна. 

'l аким чином д-'НІ того, щоб 3'ясув,1ти. хто саме може ниегупати 3амо
нниками фумігапійних послуг. CJI~I звернутися до нормативних актів, які 

рР')' Іююп, вінповідні види дія,rьнопі (·~б(•ріrання та переробку зРрна, 

вироб.'ІСJШЯ на.:іш~оюго та садивного матеріад)' тощо). 

3rіюю ст. 7 Закону України <•Лро 3ерно та ринок зерна в Україш» 
<"\'б'о;тами .16-·р:.rання ·1ерна є: зернові СК'lади (епег.атори, хлібні бази, 

х ІіfJоприймаm,ні, борошномсльві і кщ1бікормові ПіІІ.lІриємства), суб'єкти 

виробництва '!ерна, які Jб(•ріrаюп. йш·о у В.'Іаспих або орендовани).. 3І'р
носхонищах, та інші суб'єкти П'сподарювання, які беруть yqacrь у про

цеСІ ~Інерігання зерна. При цьому сг. 6 вІ<азавого закону відносить до 
суG'скгів виро6ництва :>ерна власників, орендарів та користувачів земе

JІишх діляно~:. }:кі використовують їх дпя виробництва :~ерна. Взагалі ж 
·>міо вка:~ни>. 11орм (у ·сому чиспі n. 15 с1·. !. цього •1акону про те, що зер-
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новий СІJІад - це юридична особа, що має на праві впаспості зерносхо

вище та сертифікат на відповідність послуг із зберігання зерна та проду

кті!'! його переробки) і, зокрема, поси.'rаШІЯ ст. 7 на <<інших суб' єJ<тів гос
подарювання» дозво;mє зробити висновок про те, що суб'єктами збері
гання зерна є суб' єкти господарювання, тобто фізичні особи-нідприємпі 

та юридпчні особи. 

Суб'єкти переробки зерна прямо законом не визначаються. A1re ви
ходячи з визначення понятrя <<інфрасrруктура ринку зерна'> до якого 
вказаним вище законом (п.19 ст. 1) віднесений комплекс виробничих і 

невиробничих формувань, які забезпечують умови виробниптна зерна, 

його заготівлі, зберігаmm, переробки, реалізації, страхувашщ кр<'дитно
фінансові та інші послуги, можна зробити висновок про те, що перероб
ку >ерна зд1иснюють суб' єкти господарювання (фізичні особи
підприємці та юридичні особи). 

Говорячи про осіб, що здійснюють виробництво насіннєвого та са

дивного матеріалу, Закон України «Про насіння і са,пивний матеріал» 

відносить до суб' єктів насінництва та розсадництва фізИ<Іні та юридичні 

особи, яким надано право займатися виробиицтвом, реалізанісю та ви .. 
користапням насіння і садивного матеріалу відповід:но до законодавства 

Україttи (ст. 3). Відповідно до ст. 15 зазначеного закону суб'єкти насівни
цтиа та розсадництва підлягають державній аттсстації, за наслі,п,камн 

якої одержують паспорт на виробництво та реаТJізацію насіння і садив

ного матеріалу відповідних категорій, та заносяться до Державного ре

єстру виробників насіння і садивного матеріалу. Згідно назви та :~місту 

Порядку проведення атесrації суб' єктів господарювання на право виро

бницrва та реалізаці:і насішm і са,с"І;ивного матеріалу право на проведення 

виробництва та реапізації насіння і сади~:~ного матеріаГJу надається саме 

суб'єктам господарюванllіІ, тобто фізичним особам-підприощям 1'<1 

юридичним особам. 

Говорячи про осіб, які здійснюють господарську діяльність 3 иироб 

ництва та маркування дерев'яного nакува:Іьноrо матеріа.ту необхідно 
зазначити, що фітосанітарні правила ввезення з-за кордону, переве3епня 

в межах країни, експорту та виробництва дерев'яно1·о пакувал~.ного 3-tа

теріалу поширюються на осіб, які займаються ввезенням з-Jа кордону, 

перевезенням в межах країни, експортом, виробниппюм (переробкою, 

використанням та реапі.1ацією) пакува.'Іьиого матеріа•ту (п. 1.2). Правила 
не визначають чітко статусу таких осіб. Разом з цим виходячи зі зміС'Іу н. 

1.5 про те, що кожній особі, яка включена до РеєС'І·ру осіб, Укрго:ювдер
жкарантш-І видає посRідчення про реєстрацію особи 1гідно з податком, 

який засвідчує, що особою викопані усі вимо1·и, встановлені цими Пра

вилами, та присвоєний їй персональний. чотиризначний код, а також -; 
господарського характеру відповідної діЯJ1ЬІЮСТі, можна зробити висно

вок про те, що вказані особи повию-Іі мати сгаrус суб'єктів господарю

вання, тобто бути зареєстрованими в якості фізичної особи-підприємuя 
або юридИ<Іної особи. 
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Особи, які здійснюють господарСJ,ку діяльність з обігу об'єктів регу

аювання у каранrинній та регульованій зонах також передбачаються як 

віп:понідні суб' єкти господарювання, тому що обіг будь-яких об' єь:тів 

(майновий обіг) nередбачає не тільки виробництво а і їх обмін (в тому 
числі на гроші). Вказівка на те, ІЦО такі дії відносяться до господарської 

діяльності тіпьки підтв<>рджують необхідність наявності у вк;наних осіб 

статусу суб' єкта господарювання. 

Нарсrнті, говорячи про осіб, які здійснюють біологічний контро;п, з 

використанням біологічн<{Х контрольних ор1·анізмів Порядок nровецен

ня ат.~стаці:і віJщілів біо.JЮІ"ічного коптролю підприємств-виробників 

ветеринарних імунобіопогічних препаратів відносить не всіх суб'єктів 

н:ююдарюв;-шня, а лише пі,п:приємства (тобто- юрfщичних осіб) .. 
На підставі викладеного вище можна зробити висновок про те, що 

па боці ·шмовника фуміrаційm1х послуг rювинні виоупати виключно 
суб'єкти тсподарювання : фізичні особи-підприємці та юридичні особv. . 

Гужва А. М. 

ІНТЕРЕС НАЙМАЧАН УЯПЛЕННЯХ РИМСЬКИХ ЮРИСТІВ 

Договір найму у Стародавш,ому Римі fіун ;1осить розrюнсюдженим у 

1 r)СІ ю;,арсько:v~у житті суспіJJьсша. Оп разу ж слі)l. з,lуважити, що цим 

J\orouopoм (loct1tio-coшiutio) охоплюваоJись відносини, які у наш ч<Jс реІу

'ІЮються трьома Jlоrонорам-и: орендою, підрядом та договором про на

~ІаншІ Jю:лу1· Визначення договору locatio--cmJdutio у джерсчах права ми 
н<' ·тахо;,имо, але у багатьох фрагментах вказується на схожість цьоп1 
;тговору 1 купів_,Іею·процажем (напр., 0.19.2.2.1; Iнst. Gai. 3.24) . 3а слова
мн римо.ких юристіі' Феста і Гая, вирази lостт-сошіІІсає и cmere-zч•щfac 

вжищ1 ' ІИСЯ як синоніми. Спираючись па це по·юження, iJrrepec наймача 
можна ро "1Г'Ія~ннн у тих самих аспектах, то й інтІ?рес покупця. Так, най· 

МJЧ, як і нокунень -!.lІ{ікавпений у якості об' <:кту, який нсрІ?,rшпься ·1а 

цтлвором, у праt>омірності титуТJу воподіння і !". д- Однак, римо.кий 

;шповір вай;щ' (lumtю-гomiutio) має оюї особпивосrі, на які, на наш ІІО

пяд. С'ІЇ'І 11\l'рнути увагу. Предметом роmІяну rосювним чином бу;rе 

найм рсч,'и. оскі:~ьюІ саме у цьО!\-1}' віднашенні римський договір найму 

отримав на(І6l·Jьше ролювсюджсння. 

ТJк само я.к покупцю надавався птов .'\0 покушrя, так і наймач міг 

Іюдати позов ;:to найиодаJ>ІІ.Я, якщо третя особіl ствердІІ-)'Ватиме, що нра
Ію на річ на'lежить їй, і витребує річ у наймача. Тож поня:rrя «евікція» 

\южша 3астосовувати у рівній мірі ~1к до купів'lі-продажу, так і до найму, 

оt:кі'lьки і нродавсць і наймодавець повшІні були надати контрагеІІ1У 

річ у безпереІПко;щс воrюдіння (uacua posses5io). Вимоги наймача 3а нозо
но"! ·; найму щпнача'Іися формуnою id tfUod interest, тобто треба було 
щпнанити МЕ'Жі інтересу наймача у зпій.сненні свш-о права найму (0. 
19.2.15.1). При цьому, як стверджує Р. Цімерман, не має :шачення, чи 
[Jy fla у наймаqа ;~об ра совістІ. чи йому можна при:писап1 недGаоrість. 
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Оскільки позов з найму, як і позов з купівлі-продажу, бу'~ по:ювом bonae 
_fidei (доброї совісти), то прщ'імаючи рішення суддя був віпьний у визна
ченні інтересу наймача у кожному конкретному випадку. JДо розуміли 

римські юриrти під інтересом проілюстровано у фрагментах Дігест 
19.2.7 і 19.2.866

: Ja думкою Павла, позовна вимога орендар~І, який віщщсн 
дім у суборенду, у разі якщо власник подасrь позо1~ д·СJ суборендаря, 
визначається не за ціною оренди, а за піною суборенди, оскільки за ці

ною суборенди відпоnідатиме і сам орендар (якщо суборендар подасть 

позов до нього у разі втрати речі внаmідок витребування їJ власником). 

У настуrrnому фрагменті іІШП1М юриt.Іом вказується, що позов оренда

тора повинен бути не у розмірі цію1 оренди чи суборенди. а у розмірі 
і1пересу у користуванні річчюf. 7• 

Римський юрист Ю.!Jіав вважав за шлрібне вимагати 'і розмірі всього 

інтересу наймача навіть у тому випадку, коли наймодавепь взагалі не міг 

бути винуватим. Ці межі відповідальнс~Jі (У розмірі інтеро?су наймача) 

базуюп.ся на припущенні гарантії того, що річ у наИМача взагапі пе буде 
вилучена. 

Якщо паймодавецІ. замовчував про право третьої особи на річ, то 

наймач, який був обмежений у користуванні чи взаІ·а"rі позбанпетrй 

його, міг вимагати за позовом 3 найму у розмірі інтерссу6 ~. Умон В. О. 
вважає, що і добросовісний наймод.шець і недобросовісний ві,цповідас у 

розмірі інтересу, оскільки J>ін особисто зобов'язується на,а_ати наймачеві 

користування, не КіІ)!-.)'ЧИ вже про те, що від наймо11.авця при придбанні 

права на річ снід очікувати бі:п,шої обачливості, ніж ві'J. наймача при 
уктrаде1ші договору найму"". 

"" Dig. 19.2.7 l'aulus 32 ad ed.Si tibi alienam insulam locavero qui'lquagir,ta 
tuque eandem scxaginta titio \ocavcris ct titit~s а domino prohibitus fuerit ltabitare, 
agentem te ех conducto scxaginta conscqui dcbcre placct, quia ір:;е :itio tenearis in 
sexaginta. (Якщо я віддам тобі у найм чужий дім ·~а п'ятна~щяп •. і ти сдасІІ той 

саІІІий дім Тіцію >а шістнадцять, а Тіцій захишатнме право проживати перед 

власником, тобі сл;;\ подавати поюв з Н<ІЙ\ІУ у розмірі шістна;щчУи. тому що тн 

сам відповідатимеш перед Тінієм у ршмірі шістнадцяш.). 
67 Dig. І 9.2.8 Tгyphoпus 9 disp. Nos \'Їdeamus, ne non sexagiлta pr<.~estanda 

пес quinquaginta sint, scd quaпti interest pertrui conductione ... (Ми Rваж<Ісмо. шо 
nошщно надати не ruістнадuять і не п'ятнадцять. але у р03мірі нтt~ресу у корис

туванні ... ). 
(.S D. 19.2.15.8 lllpian~:s 32 ad ed. РІапе si forte domiвus fnri ~оп patiatнr. vcl 

cum ipse Jocasset \'еІ cum alius alieпum \'СІ чuasi procвrator vel quasi suum. qtю<J 
iпterest praestabitur. (Звичайно. якщо раптом власник не дозво,1ІПJ, К(]ристуват~о~
ся. аоо тому що сам віщщсть у наііом або через когось іншого чи мовбв врел

ставник чи мовби своє, слід надати у розмірі інтересу). 
69 D.l9.2.9pr. lЛріапнs 32 ad ed. Si quis domum bona fi<le emptaп1 vel 

fundum locaverit mihi isque sit evictus sine dolo malo cнlpaque eitts. pomponius ait 
nihilo minнs енm teneri ех conducto еі qui conduxil ut еі praestetur frui quod 
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СJІід також зазначити, що специфіка відношень майнового найму 
така. що наймач має інтерес у більщасті випадків не JІИЛІе у безперешко

дному володінні річчю, але й у реалізації тієї госnодарської мети, зад.'l.Я 

якої річ було отримано у найм: отримання rшодів, використання Д.'l.Я 

зберігання інших предметів, отримання прибутків від суборенди і т. д. 
Тому у разі неможливості в~nюристання речі за її призначенням з при

чини їі втрати або недоліків самої речі збиток наймача буде перевищу

вати вартість rmати за найм. Цим і nоясюоється, що позовна вимога най.~ 

мача буде у розмірі Иоrо інтересу, тобто у розмірі того, що він би отри

мав, якщо б річ запИ1ffіmась у ньоrо у володінні або була наСІ·ільки якіс

ною, що їі можна б бу по використовувати за призначенням. 
Нім.:цький дореволюційш1й: романіст Б. Віндшей:д., розrnядаючи пи

тання виявлення недоліків речі, пер\!Даної за договором найму, розрізняє 

сrупінь відnовідальності наИмодавr1я н залежності від наявності у нього 
вини. На йоl'о думку, якщо наймодавець винен у тому, що не може нада

ти володіння річчю, він відrювідас у розмірі інтересу, в іншому випадку -
він відповідає у розмірі плати за найм. Під виною 11казаний автор розуміє 

і злий умисеп і недба11ість. Також винуватість наймодавця для йоrо від

повідальності у розмірі інтересу вимагається, якщо надана за паймом річ 
м.ає такі недоліки, які виключакrrь можпивіСІь корисrування нею. Тобто 

наймодавець відсювідає у розмірі інтересу, якщо він t:тверджував, що 

недолік [ відсутній, або не сказав про НJ,ого. Звертаючись до цьоІ"о пи
тання, не можна не згадати про один фрагмент з Дигест ЮСІ·иніана, )1е 

враховується різне став.'Іення до вини tfаймодавця у неякісносгі речі70 

Маємо очевидну неу :Іrодженість : у випадку з бочками, які протікають, не 
має значення дп.я визначення розміру відnовідаТJьності, чи знав наймо

давець про несправність (пес igнomнtin ejus erit excusata); в іншому ж випа
дку 1 пасовиськом, на якоиу росла ядовита трава, якщо наймодавець не 

знав нро шкідливі росчини на насовиську, яке він відJІавав у наим, то 

coпduxil Ііссп:. (Якщ() хтось віддасть чені у найм добросовісно nридбаН11й дім 

аб() "Jемет,ну ділянку. і його (їі) бе:J ·шоrо умиоу чи вини буде випучено за 

евікнією, то, як каже Помnuній, наі!модавець відnові.шrmмс З<І Іюзооом з найму nеред 
11аймачем. щоо йому було дозоолс11о користування ntм. що він отримав у найм). 

"' D. І 9.2.19. І Ulpiaпus 32 ad ed. Si quis dolia ..-itiosa ignarus locaverit, 
deinde viпtшl еШнхеrіІ, teпebitur іп id quod ir.teresl пес ignoraпtia eius erit excus<Іta: 
еІ іІа cassius scripsit. aliter atque si saltum pascuum locasti, ін quo herha mala 
nasceba!ur: hic епіш ~ і ресоr<І ve\ dеnюІ1на suпt vel etiam deteriora facla. qtюd 
interest pгaestabitur, si scisti, si ignorasti, pensionem поn petes, et ita servio labeoni 
sаЬіпо placuit. (Якщо хтось відrzасп. у най:~~ бочки з недоліками, лоrім вино 

11итече, він відповідатиме у розмірі інтересу і його не вибачас те, що він Ііе знав: 

так наnисав Кассіі!. Також в іншому виnадку: якщо ти віддав у найм ділянку дтІЯ 

пасовиська, Ііа якому росла nогана ll'aвa, то якщо скот або загинув або став 

r ·іршим, слід надати у розмірі інтересу, якщо ти знав. Якщо 11f не знав, ти не 

виІ.ІаrаЄІІJ nлати за найм. Так вважаюn. Сервій, Лабеон, Сабін). 
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його ві;цювідальність буде не у розм1р1 ІНтересу, а у розиірі ппати :;а 

найм: наймач не пов~rнен йому їі платнти. Незнання нцймодавця про 

бочки, які прспікають, передбачається, оскільки він їх вибирав пере;1 
тим, як передати у найм, і наймач не мав можливості отнайомитися 3 
придатністю бочок для зберігання вина. Незнаm.іЯ ж про те, що на пасо

виську є ядовиті росnини, враховуються при визначенні вtJ,повідальнос

ті: він вважається винуватим пише у тому випадку, ко.rJи зноо,н про ядовиті 

рослини на пасовиську. Тож обачливість наймодавця нимагається пише у 

другому в1mадку: наймодавець бочок повинен був знати про їх дефекти, 

а наймодавець nасовиська мі1· і не знати про я,повиті рослини. 

Вкюане протиріччя розглядається упродовж всього часу вивчення 

римського права. Так, ще з часів Глоси Акурсія так ПШlснюва:Jи цей фра· 

гмefrr Диrест: як правило, наймодавці мешкал:и у Рнні і нt· моrпи очіку

вати, що рослини на пасоuио,ках, які вони відддЮТh у вайм десь за міс

том, виявляться ядовІ1Тими, у той час як власники бочо~. мог-111 ~1егко 

визначип1, що їх бочки протікають. В лі< ературі також є д:Імка, що най· 

модавпі пасовиськ нм:rежапи до випюго юшсу і юристи не вважапи доні

льним розширювати коло їх відповідаJІьності. 

За думкою дореrютопій:ноrо романіста Умона В. 0., наймоданецJ, зr<і-· 

JІЬІІЯСТМ"Я ВЇ)l ВЇДПОВЇ)J,аJJЬНОСТЇ у розмірі ВСЬОГО інтересу у ДНОХ НШІа)l,К3Х: 

1) якщо договір найму бупо ую1ащmо відносно родових речей, оскі· 

пьки наймодавець нідrюві,r~ає у І(ьому випадку 3а вибір; 

2) якщо >а догоІІаром найму відцано дім, який •tерєз не;~опіки бy,rlf' 
зруйнов<Іни:й, що заL'дасть наймачеві зб~пки. 

Якщо ж недос:rік виник пісrя передачі, треба прийняти)({) уваги. чи,

вина наймодавця у тому, Іцо з'явився недолік. Якщо є, то сппустr.ся іІпс

рес, але в обох ВИJЩГJ:ках наймач звільнясться від тмти за найм. 06'сІ.1 

інтересу складаюп, збитки і шко;1а, яку :1азнав найма 'І вн<кчідок НЕ'ІІО 11· 

ків речі. 

Наймодавець ·ті•н.нясл.ся від відловіда.'1ьності Ja НС)1О1іки речі, яh.
що нро це буно обумовлено при ук'І<ценні догонору або екщо найма•І. 
укладаючи договір, ·тав про існу~<анпя недо'Іі1'у. 

Таким чином, договір найму (loca/10-cont:lutio) у рю.н:J,~.<JМУ праві !Нс'·

редбачав для наймача захист· 3а допо!І.юІою відповідного позову Римсь

юr~Іи юриста.\ІИ бу пи дета'!ьно розро61ені питання, які .::тосув,{'Jись \!\'Ж 
оЇ)І,ІювL"І)JЛЬІЮсті найиодавця, в яких враховували хар;щтер речей, які 

передавапися у найм, сг,тпіJ-п, вини наймодавця, а також ІІІКОJТ.У, яку ';J-

3нав наймач ннасІ~'(ОК nр\';:J.'яnлення ЧЧ'' І ьою особою прав на }JіЧ і ~Шіі1-
С.'lідок нсдо!lікіu самої речі. Оскі:1ьки позови .І договору (iocatio-coшiutzo) 

папежа'ти до птовін Ьтшс _filiei (доброї совісти), то стягнення у разі задо· 
вш1ення цих по:ювіD пе бу.1о фік(ованнм, а цорівнюва.:ю штерєсу найма

ча (in zd t]Uoli interest). Однак шпання нrо визначення іІперссу наймача у 
разі норушення най:моданцсм договору і до сьшодні є дискусійrл1м у 
науковій літерюурі, що ( пі;J,ставою для подальших досл:у~женІ> 
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Детально розроблені римськими юристами критерії, за якими ви
значасться відlЮІІідальність наймодавця у разі пред' явлення третьою 

особою прав НеІ річ або у разі виявлення неякісності речі, не представле

ні докпадно у сучасному законодавстві. Так, статrею 767 ЦК України 
встановлю€"Тhся обов··язок наймодавця попередити наймача про особливі 
власrивоа·і та недоліки речі_ аГІе, якщо наймач у момент передання речі 

не переконаєп.ся у їі справносгі, річ вважається такою, що передана 

йому у належному стані. Тобто перевірка якості речі є обов'язком найма

ча. Можна дійти иисновку, що незнання наймодавця про недо.>Ііки речі і 

необачніLІЬ наймача при переданні речі взагапі виключають відповіда

льність наймодавт.:(Я. Врахування розміру відповідальнОСІі наймодавця в 

запежності від ступеню його вини у разі виявлення недоліків речі взагалі 

не передбачено, ЯJ\ і у разі неповідомлення наймача про всі права третіх 

осіб на річ. Оrже, доспідження цього питання у римському праві надасть 

змогу ::аповнити прогалини у регулюванні визна•Іення розміру відпові

дальноL'Ті наймод.авuя у сучасному цивільному праві. 

--··--------.. ------ - ··-----------------· 
Линд10к В. С. 

ll~OДO ВІДШКОДУВАННЯ МОРААЬНОЇ ШКОДИ 

Ол:не і1 основних завдань бу,1.ь-якої демократичної держави сrво

рення ефективноУ си стеми 3ахипу прав і свобод пюдини. 

КонсТІЛ)'І~ія України, як основний закон, 1акріппює в Україні засади 

державної поліпtки, спрямованої, насамперед, на забезnечення прав і 

свобол . . '!юдини та гідних умов їі житrя. В Конституції України відобра
жається надзвича.:tно цінна і..,1,ея про те, що саме ;J.ержава функціонує дпя 

людини, відновідає nеред нею за свою діяльність, а не навпаки. 

НіІ :1абезнечення ефективного захисту прав та свобод людиmt на
прав:tені норми Констиrуці"і України про розповаодження юрисдикції 

судів на всі правовідносини, икі виникають у державі, а також на від

ШКОі lування м:ор;: .' ІЬІЮЇ та матеріальної шкоди, :-~к резу01ьтат порушених 

прав фі:шчпих та юридичних осіб. 

Відшкодування шкоди - один з найваж•Іивіших інститутів сучасної 

правової науки. У законодавсгві України передбачено д.ва види шкоди, 
що п~щягає відшкодуванню- шкоду матеріа.:ІьІ-rу і Іпкоду мора:1ьну. 

Так, в пон;птя м:атеріа.:Тhпої шкоди вхор,ять - втрати немайнового 

характеру внасrідuІ< мораr1ьних чи фізичних страJІQJ.ань, або інших нега

тивних явищ, заІюдіяних фізичній чи юридичній особі не:~аконнпми 
діям11 або бе3діятл..ністю інших осіб. 

Проблt•ма в~щІкодувашІя моральної шкоди, ик одного із видів шко
ди, яка може буП1 сиричинена фі3ичній або юридичній особі існує вже 

багато років. На сьогодні, існує досить розширена законодавча база, яка 

закріли01а праtю 1 · рома;:r.янина на відшкодування моральної шкодн, а 

саме: КонL-титуція України; Uивільний кодекс України, Кодекс законів 

про працю УкраїІfИ та ряд законів, зокрема: << Про захист прав спожива-
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чів"; <<Про інформацію>>; <<Про телебачення і радіомовнення»; <<Про авто
рське право і суміжні права», Слід звернути уваrу на те, що існує 1 судова 

практика з порушеної нроб'Н'МИ, ~юкрема: Пост;.нюва Пленуму Верхов

ного Суду України від 31 березня 1995 року N~ 4 <•Про судову практику в 
справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди»; Методнчні 

рекомеІщаці'і «Відшкодування морсІJІьної шкоди» (пист t\·Iiнicrepcrвa 

юстиції України від 13 травня 2004 р. N~ 35-13/797), та іІШІі. 
Пpcrre, із введенням зазначеного способу захисrу прав громадян, ви

ниюю баr·ато проблем і питань. Гаповне :~ них - розмір ві,щuкодуваншf 

'-Н.'ральної шкоди. 

Відповідно дn Постанови Пленуму ВерховноІ о Суду України від 31 
Gерезня 1995 року N~ 4 «Про '-Удову практику в справах про відшкоду
вання мора'lьної (немайвовоі) шкоди» ~юральна шкода може поля1·ати, 

:юкрема: у прннІVКенні честі, rідності, престижу або ділової репутації. 

чоральних переживаннях у зв'язку з ушко;t,жеtшя.м здоров'я., у пору

тенні права Іи;кності (в тому чисні іпгелектуапьної), нрав, наданих 

сІюживачам, інших І(ивіньш1х прав, у зв'яJку 3 незаконним псребуu,ш

ням під спі;J,спюм і судом, у порушенні нормапьних житrєвих :ш'язків 
чсре3 пемож'lивісrь нроцонження активншо громадськоt·о жиnя, нору

Іненні стосунків 3 оточуючими людьми, при насrанні інших негативних 

1 шс'Іідків. 

Законодавці ·м·ІншаІІИ 1<1 судом право вирішувати на::н~жнісп, 1а 

роз ..... Іір віцшкодування моральної шкоди, оскілJ,кИ в чинному законОІ\і1.Іі· 
етні <Jпких меж т.~ко1·о рш~tіру нє псрсдбачсІю. У зв'язку з чим у rютер

ні·tих виника<: уперецжена оцінка своїх понесених страждань, що норо

,tжус ВІllіИКНеІ!НЯ НОВИХ СПОрів. 

Особи, які зазш1ли порушення своїх, гарантованих Конституніпо 
України нр<н~, нері,;J.ко перебільшують пупіш, своїх cipaJi\,!J.<HJJ,. Тtно~у 

Г\'3Мір в~~шкодунання мора'Іьної (немайноІюї) шкоди с1ід ІнпначапІ 

\,J'І•'ЖПО ві;~ характеру Іа обсSІІ)і страж.:.tJІІЬ (фізичних, ;(уІU\'ІНІНХ, осІІхі

•ших TOU~O), ЯКИХ с!аЛІаВ ПО311ВdЧ, характеру немайНОВИХ втрат (ЇХ ТрІШіt--

10\'ТЇ, чож.:tикості ві,;І,ІЮВ.'ІеНІН! тощо) та з ур.,хувапням інших обстанин. 

3окрема, враховувати стан здоров' я потерпілого, тяжкісгt> вимушених 

шін у йо1 ·о жи1·гпщх і виробничих стосунках, стуніш, .Іниження прести

жу, ,J,ілової ренутації, час та ·;уопля, необхідні ;:J..'ІЯ ві;щовчснвя попере

uнього стану. При цьо~rу суд мас вихо,-І,ити і1 зас;щ розумності, виваж<'

ності та справед;швості. 

Вважаю, що 3 огляду на це, неоGхі,пно ро1робити принципи мініма

ньної та максимальної межі визначення ршміру оцінки моральної шко

,~,и. Це дас1·ь можливісп, судам реально оцінити та призначити Іютерпі

·юму вЇ)l;шкодунання моральної шкоди. 

Ртмір відшкодування vюpa,'1hHl'Ї (немdтеріапьної) шкоди, нідповід

ІІО ;щ чинного законодавства України, може бути як в грошовій, так і в 

іншій матеріаш.ній формі. 
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Відшкодування моральної шкоди в грошовій формі вИІШачується 

тіпьJ<:и в грошовій одиниці України - rривні. AJie положення статrі 10 
ЗаJ<:ону України «Про режим іноземного інвестування» передбачає, що 
іноземні інвестори мають нраво на відшкодування збитків, вкпючаючи 

упущену вигоду і морат.ну шкоду, завданих їм внаmідок дій, бездіяль

пості або неналежного виконання державними органами України чи їх 
nосадовими особами передбачених законодаВСТІІом обов'язків щодо 
іноземного інвестора або підприємсrва з іноземними інва.-пщіями, від

повідно до законодавсrва України. Комnенсапія, що вИІШачується інозе

мному інвестору внаслідок зазначених дій., визначається на час фактич
ного здійснення рішення про відшкодуваюІЯ збитків. Сума комnенсапїі 
nовшша виІVІачуватись у ватrюті, в якій були здійснені і.нвесrиції, чи в 

будь-якій іншій прийнятній для іноземного інвестора валюті відnовідно 

до законодавсrва України. 

В поняття "інша матеріа..'ІЬна форма» ВЇ)lJUJ(Одування мораrІьної 

ruJCo;:щ входить nридбання певних матеріальних благ чи надаmІЯ послуг, 

що дає можливість компенсувати хвилювання з приводу втрати ІІевних 

можливосrсй . 

Однак при будь-якій формі відшкодунання моральної шкоди буде 
лише часrкови."\f , так як точно визначити сrупінь заподіяної шкоди і 

відnпнідно розмір його відшкодування неможливо. 
Тому, щоб уникнути помИJюк при вирішені зіІ3наченого питання, 

Ппенум Верховного суду України (із змінами і доповненнями, внесени
ми постановою П•1енуму Верховного Суду України від 25 травня 2001 
року N~ 5) закріnив певні критеріі оцінки розміру відшкодування мора
льної (немайнової) шкоди. 

Разом з uим, коли межі відшкодування моральної шкоди визнача
ються у кратному співвідношенні з мінімальним ршміром заробітної 

n•1ати ••и неоnодатковуваним мінімумом доході~< громадян, суд нри ви

рішенні ш,ого nитання ма~: виходити з та~~;ого ртміру мініма.'1Ьної заро

бітної плати чи неоподатковуваного мінімуму доходів громаJl)ІН, D\O 

діють на час розгшщу справи. 
Визначаючи розмір відшкодування м.оральвої (немайнової) шкоди, 

суд ловинен наводити в рішенні відповідні мотиви. 

Вважаю за необхідне звернути уваrу на прав()ву неосвідченість гро

мадян України з приводу реалізапїі свого права на відшходуваюm мора

лмюї шющи. Так, nри порушенні будь-яких прав, закріл.rrених законами 

України, 1ромадяни рід.ко використовують своє nраво на відшкодування 
мораrн.ної шкоди, оскільки не знаюп. яким нормативно-правовим актом 

воно вреrу льовано та за:щалегідь не впевнені в й. ого реалізації . 

З оrня.а:у на те, що в законо,'l,авсrві України пОС1.упово вдоскона.rrю

ється інсппут відш:ходування моральної шкоди, необхідно прийняти 
такі нормативно-nравові акти,. які бу11уть чітко та прозоро встановлюва

'П1 зазначений сnосіб захисrу прав людини. Також необхідно довести до 
громадськості. що свої права слід відсюювати. 
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Коли права людини пійпrо стануть пріоритетом нашDгп суспіпьстn<:1. 

тоді ми зможемо себе з впеnненістю називати громадяна·.~и незалежної 

демократичної Держави. 

Луценко Л. А. 

ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ 

ДОГОВОРУ ПОДРУЖЖЯ ПРО НАДАННЯ УТРИМАННЯ 

Одним з обоn' язків nодружжя є обов'язок чо.rювіка та дружини мате

ріально підтримувати один одного (ч. 1 ст. 75 СК). Е.заємн.а турбота та 
матеріштьна підтримка є одним із основоположних принципів побудови 

сім'ї, що виnлив<uоп, з сутності суспіТІьства і моральних засад тодства. 

Чинний СК передбачає моЖ'1Ивість подружжя нпорядковувати свої пі:(

посини щодо надання утримання за допомогою дог.звору, тобто само

стіт7шо визна•мпt обсяг та зміст своїх прав і обов'язків. 

Якщо особа, зuбов'язана надавати угриманнJІ за дorcfiOJIOM, доброві

льно не виконус покТІадєнол> на неї обов'яз~<у або никоІ'УЄ його ІН' fІ 

повному обся3і, отримува<{ аліментів мас праFІо вимагати примусовоtо 

виконання апімснтноІо 'Юбов'язання. При ЦМJМ)' особливого значеІJпя 

набуває те, що зг~':ОЮ ч. 1 ст. 78 СК договір подружжя вро ІІ<ЩаJшя утри-
мання укпадасп,ся у письмовій формі і нотаріа'ІЬНо шкві:J,чусп,ся. По 

рядок ІщинеІПUІ стяп1ень 3а виконавчим написом нотаріуса J=СГпамопусгь

ся ~акшюм України «ПJЮ нотаріат» вtц 2 вер('('ІUJ 1993 р. та Інорукцією про 
порядок вчинсшUІ нотаріа_JhІПІХ дій нотаріусамн України, шшер;І.Женою 

Наказом МіІштсрства юоwйі Украіни N~ 20/5 від О:НІЗ.2004 р. 
При посвідченні договору в його тРксті нотаріус зазн.зч,)є можп111ість 

вчинення виконавчого нанису у безенірному порядку при невиконанні 

)'МОВ ДОГОВОрУ про Ilaд.al!HJI j'ТJНВ!ЗННЯ 3 ІІОСИJІdННЯМ ІІЗ Ч. 2 СТ. 78 СК (JJ 
17? Іпструкнії про норядек нчинеІшя Іютаріаtмtих ~Lій). Л отже, у ра>і 
невикондння одІІІН1 із шщрvжжя сrюп> обов'язку ·~а договором про на

і!3ННЯ утрим,Іння а.•1іменти \IOJh)1~, стягуватися на пі,;Іставі ЯJ< рішеннJІ 

суду, ·!ак і виконав<юго припису нотаріуса. 

Відновідно до ст. 87 Закону України «Про ІЮТ<lріат" д'lЯ стяпr('ІШЯ 
грошових сум або витребуваннJ.J :~оtайна; боржника 1-ютаріуси вчиняюп

виконавчі написи на документах, що нстановлюють :sабор_:·ованість. Но

таріус вчиняє виконавчі ндІПtси, якщо подані докуменп:г підтІЗерджують 

бе:кнірнісп, :1аборгованості або іншої відповідальності боржникі1 JJCpC';r_ 
пяrувачем та за умови, що 3 дня виникнення права вw>юt-и мину ю tte 
бі_;rнле трьох років 

Крім цього, у договірних вЩносинах подружжя важл;1ву роль Р.і,(і· 

грає інститу'1 відrювіда.'Імюсгі. Саме в.ідпові,;J,апьність в~о.іграє сти~tу'ІЮ 

ючу роль належного викапання :юбов'яза.вня, lJJ.O нинлкк з договор) 

подру>кжя про надання утриманн>І і є ;(ієвим засобом впт:иву на осіб, які 

неналежним qином виконують свої обов'язки. 
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Як і у бу дь-sшому договорі, подружжя у договорі про на.цання утри

машfЯ можуть пєредбачити відповідальність за його невиконаюfЯ, зок

рема сплату неустойки за прострочеШfЯ на.цання утримання, передашrя 

певного майна в на1урі тощо. Ці сімейно-правові майнові санкції одно

часно виоупаюn, як мірами відповідальності, так і мірами захисту по

рушеного суб'єктивного права, що є характерним для всіх сімейно

правових саш~цій і ще раз підкре<>лює різницю між понятгями 

«Обов'язок» та <<відповідапьність>>. Проте на практиці маже виникнути 

очевидне питаш1:~: а як бути у тому випадку, копи сторони при укпаден

ні договору не нрегупювали відповіданьність за його порушенІfЯ, чи 

можГІивс тут засrосування норм, nередбачених цивільним та сімейним 

шконодавством 'україни? Так, у ст. 196 СК передбачена відповідальність 
апімеІпнозобон' юаної особи, з вини якої утворилася заборгованісn. по 

аліментах па дитину, що стягуються за рішенням суду. На підставі цієї 
норми при виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов' язана 

сrшачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право 

на стягнення н~устойки (пені) у ро:~мірі одно1·о відсотка від суми несrmа

чених аліментів ,,а кожен день прострочення. На перший ІІОІляд. доці

тrьним буно б засгосування зазначеного правиfІа і до відповідальності 

при порушенні договору подружжя про надаюrя утримання, якщо сто

рони не всгановиrrи інший розмір відnовіданьності у договорі. 

Однак, встановлена у ст. 196 СК санкція розрахована на випадки 
сrт1ати аліментів на утримання дітей у судовому порядку. Застосування 

цьшо прdвиrrа до договірних відносин подружжя ЩО)..І;О на.цаюtя утри

манІfЯ за аналсті<'ю :sакону навряд чи можrtиве, а.цже по-перше, відноси

ни між чоловіJо:ом та дружиною, які є свідомими дісщатними особами, 

навряд чи можна вважати подібними до в~цносин, що стосуються прав та 

інтересів непоенолітніх дітей. По-друге, при укпаденні договору сторо

ни були віпьні )' І:иборі його умов і могли у ньому якщо вже не встанови
ти чіткі санкнії за невиконання його умов, то хоча б зробити вказівку про 

нотирення на НН)ГО дії ст. 196 СК З цих же міркувань, очевидно, вихо
див й П:-~енум Верховного Суду України, який у п. 22 своєї Постанови N~ 
3 ві;~ 15.05.2006 р. <<Про застосування судами окремих норм Сімейного 

кодексу України при розгляді справ щодо батьківLТRа, материнства та 
стягнення аліментів , вка:шв, шо при укладепні батьками договору про 
сплюу аліментів на утримання дитини пере-дбачена ст. 196 СК санкція 
>астосовується при наявності прямої вказівки про це в договорі. Відпові

дІю до ч. 1 ст. :і48 ЦК виконання основного зобов'язан!fЯ, яким є у )J.ано
иу випа,..1,ку а:1іментний цоговір, забезпечується, якщо це встановлено 

договором або sаконом. 

Тому, при невtвначенні у договорі подружжя про на.цання утри

мання умов та розміру ві,.'Ідовідальності, очевидно, слід виходити з по

·южень ст. 8 СК України, за якою, якщо особисті немайнові та майнові 
відносини між подружжям, батьюu.ш та дітьми, іюпими членами сім'і та 
родичами не вреrуш,овані СК. вони. реrупюються відповідними нормами 
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ЦК України, stкщо це не супІ.:'речип, су·ті сін·~йних відІю<·ин [1, с. 612; 2, 
с. 16]. Зокрема боржник, який нрострочив виконання трошового ·юбов'я
зання, на вимоrу кредитора зобов'юаний СІнатити суму боргу з ураху

вапням встановленого індексу і.пфпяції за uе..~ь час простроченtJЯ, а також 

три проценти річних від простроченої суми, якщо іtІІТІиИ розмір проце

нтів не ветановнений дш·о1юром або заковом (ч. 2 ст. 625 ЦК). 
3 цих же міркувань доцільно виходити і при виріlnенні питання uю .. 

до ві,щпкодування .'!б1пків, завданих невиконанням чи нена;тежпим ви

конанням договору подружжя про на.;J,анпя утримання. Чиш1ий СК 

України не передбачає можливос1 і стягнення збитків, ~>аВІЩНИ) пору

шенням допІвuру подружжя про надання утримання, і тому при виник

ненні подібних ситуацій соті,.ТJ: виходити з шножепь тkі ж ст. і\ СК і засrо

сонувати у цих випадках підповідні норми цивіrrьноr о законодавства. У 

сімейно-правовій літературі висловлювапися пр•шозиції щодо стягнення 

36итків, понесених особою, яка не отрима'Іа в строк аліменти, якщо вони 

магщ місцР і пі,'І.д,аюn.ся визначенню, наприклад, пrи вимушенСJчу про

;,ажу JК•чей ниж•н' їх дійсної вар10сті, вик~иканш·о нужденністю [2, с. 16; 
'\, с 327]. При цьому бі'ІЬLПість науковців пі.ц збитками в цьому ро:;умінні 
вбачає ГJюпе реанr.ні витрати, а ІН' упущену винщу, оскітп,ки аліментні 

Іuатежі призначаюп,ся не )l)ІЯ одержання дохt>:Іів, а :r.'1Я забе·інечеш rя 

існування певної ''соби [4, с. 297-291': 5, с. 127]. О;:щак l'il.Ka пшиція вик1и
кає сумніви. Пt>-перше, у законодавові не міпип,ся подібного правила, і 

немає ніяких нідетав ;Irrя його подібного обмеженого гrумачення. Г!о

щ)уге, it'llMeiпнi П'І«тежі мшкуть виІ<ористонушtтися бу,~ь-яким •rиrю~1 в 

інrересах їх отримувача. По-третє, у деяких випадках ці шrатежі ~иожуть 

rr<>рераховуватися на рахунки п·нпника ниключно s метою отримавня 
нрибутку, якщо,. він, Н<іприю:ад, перебуває v соціа rьно~rу ·sакпаді ІІ<J 
новному дсржавномv утриманні. 

Список літераr·ури: І С1мсйниі1 кодекс Уkро.йнн На::1 КОВtІ··І!рактичннй !'OMt'rпap / 
'Ja ре.1 \В Жи::івкової · Х Кс,;пон. 2008: 2 •\Іпоко;,r,ская M.R А:им~нтнІ,Іt' обя·::пr.lІ<· 

rв;; лн~орсф . . 1ис к:Ht:l юрн.1 наук 1J UO 03 - 1\1. 1988 3 Ворожеfію•н Г: М Сс\н·іі
ІІЬіе ;Іравоотншнения в СССР - М K>r11:1 :щт. 1972.4 Ко\1'-І~нтаrнй к Се"сйно"у кодеІ:· 

с; РФ І Отв ред. ИМ КУsн~цона - Юr ·:итератуr•а. і 996. 5. 'lcфp.ll:oa<l f: А Нмуш~' І
венньІс от ношення в се"ье- і\1 !Орисгь , 1997. 

Маліновська І. М. 

БАЗА ДАНИХ ЯК ОБЄКТ ОХОРОНИ 

[фектинний захист прав на бази даних"' необхіn.tюю умовою цгш ус

шшrюго фунКJ~іонунання ринкшюї економіки, :;аоюваної на коиерці\1· 
ному використанні об'єктів інте"fектуальної власності. Стапя перша 

Закону України «Про авторське право і суміжні права» (;~асrі-Закон) ІІі;t

носить бази даних до об'єктів юпорського права і визначає їх я1;,. сукун

ність творів, даних або будь-якої іншої пе·Іа'ІеЖlюї інформації в дові;Іь

вій формі (в тому чиспі електроній), нЦбір і ро-,ташування скадових 
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час.rщrи якої та ії впорядкування є резуJІьтатом творчої праці, і сюшдові 

частини якої є досгунними іІщнБ~цуа.пьно і можуть бути знайдені за 

,Цопомогою спеціальної потукової системи на осІюві електронних 

(комп'ютера} чи іІІших засобm. З авторсько-правової точки зору пЩ ба-

3ОЮ даних розуміється об' єктИБна форма представлеmІЯ та організаціі 

сукупносгі даних, систематизованих таким~ чином, щоб вони могли бути 

знайдені та опрацьовані за допомогою ЕОМ. При цьому бази даних, які 

предсгавллють ·Собою результат творчої праці за пЩбором та організ<щі

єю даних ви:шачаються законом як об'єкт авторського nрава і охороня

ються незалежн-о вЩ того, чи є дані, на яких вони трунтуються або які 

вони включають, об' єктами авторського права чи ні. 

Отже, авторсько-правова охорона не поширюється на. ідеї та прин

цнпи, які лежать в основі бази даних та на самі бази даних, якщо осганні 

не характеризуються ознакамт-І оригінальності, тобто якщо їх створення 

не є результатом творчої праці їі творця. ПЩ творчою працею розуміють 

створення чогось нового, що має відобразитись в оригінальності і новиз

ні пЩбору, розтап1уванні або впорядкуванні матеріалу. Проаналізував
ши українське законодавсrво, можна зробити висновок, що основним у 
розумінні творчості -є н:аявн:ісгь інтелектуа.тrьноrо процесу, тобто npauя 

оцін:юється з тс·ч~и зору якісного критерію. Все що вимагає інтелеюуа

пьної діяльності, творчого пошуку, розумового аналізу юодини відно

ситься до творчості. Отже, творrю створеною потрібно вважати базу да

них, яка скпаджться з нової інформацu, зібраної в результаті творчого 
пошуку, осмисленІІЯ, вивчення певних явищ, ана:ттізу цих явищ стосовно 

від;повЩності тим чи іншим критеріям чи із застосуванням інших розу

мових функцій людини. Охоронюваною слід також вважати базу даних, 

побудовану на відомій раніше інформації чи поняттях .(можrпшо, навіть 

зведених у вже існуючу базу даних), але яка системап1:зована в новий, 

оригі:на.іrьний спосіб, прИБедена в нову систему, структурована за новими 

критеріями, що дає додаткові корисні мажпивосгі ,п.пя :користування нею . 

Відповідно до ст ~ 10 Закону правовий режим неорнгіІІальних баз да
них визначається через категорію «Sui-geпcris» (своєрідне право, ораво 

особлиного роду) . Право «Stti-geneiis» в 1996 році було закріrтено і на 

Європейський парламент та Р<ща Європи прийняла Директиву 96/9/ЄС 

<<Про правову ехорону баз даних». Встановлене ДирекпІвою право особ

!JИІЮГО роду надає створювачу балІ даних, який вніс значний ~Ікісний чи 

кінькіспий внесок в отримання, перевірку чи предсгавлешІЯ змісту бази 

даних, можливість 3абороняти випучення або повторне використання 

всього змісту бюи даних qи його кі;Іькісно/ я-кісно вагомої частини. Воно 

rюкrrикане охороняти значю1й: внесок у створення таких баз, який хара

ктери:зуєп>ся використанням фінюкових, професійних, технічних, · орl·а

нізаційrrих ресурсів, спеціальних знань, вИтрачаmІЯм часу й різноманіт
них зусиль. Оrже право «sui geнeJ·is>> є фуF$Ціона.'Іьним · правом: воно 

надає захисг в n-~:x випадках, коли: він є необхЩним і пише в тій мірі, в 

якій він uважаєrься економічно обІ"руm·ованим. Для практичного захис-
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ту інтересів створювачів баз даних важливо те, яким правом - абсолют-

ним чи відносним 11они володіють. Якщо законодавцем встановлене аб

солютне право, це надає широкі моЖІІивості захищатися від йоt·о пору· 

шень :1 боку будь-якого суб'єкта. Всі інші способи захие1у, що rруtrтуюп,
ся на укладеному договорі з конкретним користувачем бази даних, ви

користовуються як додаткові. Якщо ж абсолютного права не передбаче·· 

но, то кожен створювач бази даних повинен самостійно визначити конк
ретні міри вrшиву на свого контрагента, які дозволять йому в повній мірі 

захистити його інтереси. Ідея закріппеюUІ на законодавчому рівні абсо

шотного права sui-generis обумовлена необхідніспо забе:шечити стійкі 
гарантії інвестицій в виробництво та впровадження баз даних, шляхом 

надання ефективного захисІу прав їх створювачів. Можна зробити ви

сновок, що нраво «Sui generis» здатне значно розширити і удосконатппи 
захи:т баз даних від порушень. 

Сядристий А. О. 

АКТУ ААЬНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГОТОВАРИСГВА 

І. Особ.ТJивістю організації діяльності загальвих зборів як вищого ор

гану управлінІUІ в акціонерному товаристві обумовлюєп,ся необхідністю 

створення в них постійно діючого представницького органу - ради, яка 

призначена здійснювати контропь за діяпьністю виконавчого ор1·а»у 

товариства та піговітна в оюїй діяльності загаТJьним зборам учасників 

товариства. З прийняттям Закону України <<Про акціонерні товаристІІа" 

17 вересня 2008 року вперше на законодавчому рівні визначено порядок 
створення наглядової ради акніонерного товариства, їі компетенція (ви

КТ1ючна компетенція), обрання чпенів нагІЯі\ОВОї ради, їх кількісний 

скла,11, в залежності від кі,Іькості акціонерів, порядок прове;~ення 3асідань 

нагнядової ради, й комітети, вимоги до корпоративного секретаря, досІ

роков•• припинення повноважень членів нас1ядової ради (ст. ст. 51-57) [l; 
4, с.228-244]. 

У ві,цповідності до ч. 1 ст. 51 Закону України «Про акціонерні това
риства" наг.1ядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснюс 

захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної стюутом 1 а 

чиш-пrм 1аконодавсгвом Укра'іни, контронює та реrунює діяльність ви

конавчого органу [1]. 
!І. У відповідності ,'-'о ч. 3 ст. 53 Закону УкраіНи «Про акціонерні то

вариства» обрання qленів нубпічного товариства здійстоється вию1ючно 

шляхом кумулятивного голосування. Під час такого голосування 3агаль

па кіпькість голосів акціонера множи11.ся на кінькість чсІеНіІІ нап1ядової 

ради, що обираються, а акціонер має право ві,'L'lдти всі підраховані таким 

чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кан

дидатами. Але елементарні підрахунки показують, що навіть за допомо-
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гою такон) голосування меншість 1може провести до скнаду нагнидової 

раци м&симум одного-двох не:~алежних кандидатів і цІ>ого буде явно 

замюю для нодопання воТJі представників <<біfІЬПJО<Ті». За таких ум.:)в в 

україні практично неможливо ·1абезпечити представлення наглядовою 

ра":tою інтересів усіх акціонерів, що дає певні сумніви щодо застосування 

даного виду гочс.сування в акціонерному товарисгві та <•неза.ттежнпсті>> в 

ПОДЮІЬПІОМУ ЇХ 'ІJІСІІЇВ [3, С. 380-381). 
JI!. Критерїі незаnежносrі чпенів наглядової ради пшsинні бути ви

значені у внутрішніх документах товариства. Товариелю може ветанов

нювати і~одаткові та (або) біпьш вибагливі вимоr и до не:шпежносrі •mенів 

нагпядової ради. Наrлядова рад<І повинна щороку визначати віцповід

нkп, пrх чи інших членів Іtitl'Т"JІ,'J:oвoi ради вимогам не:~а.пежноСІ'і, встанов

.'!ених тоні1ристrюVІ. Інформація про КL'tькісп. «Пба•Іежних" "І'lенів нагш
дової ра.--:и Jювюtна розкриІ'<аТИСІ> у річпому звіті товариСІ·ва [2, с. 64]. 

І\!. Дt,снід зарубіжних країн покюує .. що інстИ'Іут нагпядової радиш' 
виконує покланr'ІІИХ на нІ>ого Jавд;шь і с непопунярннм у країнах, які 

надають своїм товариствам ~южливість обирати між однорівневто та 

дІ>Орівневою \Нщепями корпоративного управпіння. ДrІЯ ефективного 

захисту інтер{'сін учасників товарисп<а :>а кордоном -запровацжуюп.ся 

інші пріtвові конирукції, які сІіл. ~апроваr(жувати і в Україні, насамнеред: 

- ІаtтосуваІШЯ спеціач;,них .ш?хані 1мів захис1у прав меншості (на

нриюцд, пра~с~о мінори:rарних акціонl'рів ВИ!\,ШІ ати рmпоІй'ІУ nевної 

ч;кткІА чистого прибутку. права вима1 ;ни викупу в.~асних акцій у вста

тж·тених законом випацках як у "JоварІІСТВ<1, так і у ~1аж()ритарного <Jкні

опера, прана внмагати примусової •тіквL1.ації тощо); 

- тшедення інстюуту дискваліфіканії директорів (по JбавТІf'ІІПЯ їх 

ІJр<Шd ВХl)ДИТИ .'~0 СКЛаду прІ·анів уnр;ш··JіННЯ ГОСІІОJИрСJ,КИХ T01<.1f>11CTB та 
інших суб' сктів госпо;~арювання у р;ві вчинення ними порушенІ. своїх 

оfіов' яжів на ні.1.ставі рішення суду .. ниш'сеІюго ІЮ нивільній справі); 
- піаси.певня циві_>Іи~оі та криміна•Jьної ві,,-,rювідапьнtJt·ті Ч.'ІС'Нів ви

кон,шчоІ·о орга~•у за дії, вчинепі Нё на КОJНКТІ> товариlтва [3, с 31'1 ]. 

Cll!ttuк ,1ітер>tтуrи: І Про акцюнерні тонарІІСт ва [Текст] шкон у,,ршнн ВІ ,І ! 7 ве
ресня 2008 р<Ж\' N•' 514-VІ - Режи" ,1DC1\·fl~ http://zakon l.!'ada.f\OV.ua/cgi-
bш/lavvs/maiп cgi?nreg=5!4-17. 2. КорІюраtинне уІJра!!;ІІНН>! [Текс гJ nідручник 
ТЛ Мостенська, В О Новак, М.Г Луu~кий, К)Г. Симоненко- К. Каравел;щ Піча Ю.В, 

200Х - 384 с. З. !.Спасибо-Фатсєна Корпоративне управління [Тексt·] ~юно~·рафія І l 
С'п~сиі}о-Фатєсва, О Кібенко, В !Jорисова: 'Ja ро проф .. f Спасffбо-Фан:сна ~- Х Право, 

2007 - :іОО с 4. YGapo~a. О КомснїарІ ло 'Закон\ УкраінІ! <<Про акuюнерНJ товариства> .. 
r І'ек;-r] о Уварова, р Кабальський - х Фшпор, 2009. - 384 ( -·(СерІЯ «КО\і<~Нтарі ДО 
'В.КИНІВ:·~) 
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Демченко О. В. 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЖИТІЮВИХ ТА ІНШИХ 

ПРИМІЩЕНЬ В БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТіЮВОМУБУДИНКУ 

Поняття житповоrо приміrцення в ЦК не надаєтьс~, воно охоплюєть

ся ширшим понятrям - «ЖИТЛО», хоча циві.дісrична наука вживає і до

сить широко оперує саме першим терміном. Він використовувався в 

цивіТІЬному праві ще за ра.цянських часів. 

Офіційне закріrпення та визначення терміну «ЖVІГЛо» було вперше 

здійснено в ЦК, який відносить до житТІа житловий будинок, квартиру, 

інше приміщення, що призначені та придатні для nостійІЮІ'О nроживан

ня в них (ст. 379). Житло є узагальнюючим поня1тям певної групи 

об'єІ\fів нерухомості, шо може бути об'єктом цивільних праЕ.овідносин.71 

На відміну від ЦК, в ЖК РФ надається визначення ЖіmІло6ого при
міщення, яким є ізольоване приміщення, що прида11-1е .'l,ПІІ постійно1·о 

проживання громадян і відповідає нстановтн~ним санітарним, протипо

жежним, місrобудівним і технічним вимогам (ст. 15). 
Очевидна схожість понять «Житло" та «ЖИтrтове при~гlіцення», які 

співпадають, в основному завдяки своему ціньовому прищаченню - ви

користовуватися для постійного проживання. Законодавецr, РФ вважав за 

доціrrьне уrо•1нити ті чинники, які мають nри цьому 11раховуваn1сь - не 

просто призначеність та придатність д;тя проживання, а й деrаттізація цієї 

вимоги через позначення на додержання вагомих приписів щодо такої 

придатності стосовно правил пожежної безпеки, технічним вимогам. 

Натомість залишається питання стосовно деяких місrд. в житлових 
примlіценнях (або ЖІfГ1і), які покли~;ані обсгrуговувати потреби мешкан

ців і без чоrо постійне проживання ~ них стає немож1ИШ1М або незруч
ним. Це та:кі місця, як кухня, веранда чи баJІкоп, що як пр,щило, існують і 

в квартирах, і в житГJових будинках. Ці nомешкання, rю-п~рше, Н\' можуть 

вважатися жипювими приміщеннями, оскі1ьки вони Ш.' відповідають 

вказаним в1пце визначенням; по-друге, вони не є окремими об'сктами, 

адже стосовно них не можна укладаги правочини. Пр11 ІJ,І,ому вказані 

помешкання, не будучи житловими, повинні відноситип' 110 понютя 

«ЖИТСІа», оскіІlЬКИ йоrо нагrежне функціонування нерозрю;но пов'язане 

як із жwrловими приміщеннями, так і з приміщеннями нсжитлового ха

рактеру, його необхі,а;ними частинами і атрибутами - балJ<оном чи вер<І
ІЩОЮ, кухнею тощо72 . 

Дещо різниться ситуація у багатоквартирному жtплозюму будинІ<у, в 

71 Галянrnч М.К. Теорешко правові засади реалізащі житлових прав 
громадянами в умовах ринкових nеретворень. - К.: Науково - доt:лідний інсти
тут nривашого права і підnриємництва, 2006. ·- С. 89. 

72 Лі•ІМан Л. Понятrя «житло» і його циві.;Іьно- nравове значення // Під
приємство, господарство і право. -2004.- N2 11. - С. 21. 
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ю<ому також поряд і.3 жюловими приміщсшІЯми (квартнрами) існують і 
нежитлові - п~,вал:ьні, цокольні, мансардні, а т<и<ож схію~і, переходи, 

конясочні, неспtбюль тощо. Вказані приміlцеНН)І так само необхі,'J,ні для 

зю апьного корноування нласниками квартир, як і кухні та ванни - для 

корисrування ІіИМИ ж. Тому переліqені приміщення в балпоквартирно

му житІюному ІSудинку йменуються допоміжними73 та підсобними74, бо їх 
призначення- в побутовому обслуговуванні його мешканujв. Отже, як ті, 

так і другі факги'lно ЯВJUІЮТЬ собою цопоміжні та, відповідно, підсобні 

нриміlцення по відношенню до житнових приміщень. ACJ:e підвали, ман
,·арди тощо є допоміжними по віднотенmо до квартир і до сющцу юшр

тири не нходя11,, а є струкrурною побудовою всього житловоп\ будинку. 

Кухні ж, коридор, комора, балкони тощо с підсобними приміщешІЯми по 

ні;щошенню до жипювих приміщень квартир ЧІ-1 жит:ювого будинку (ІЇ 

кімнат) і, навпакн, с складовою квартири або будинку. 

Таким чином. поняття «допоміжні» та «ПЇ,І~соJбНі» приміщешrя не є 

синонімічними, бо мають певні відмінності та різний правоний режим 

Р'='І)'ЛЮвання. Перші (підватш, мансар":щ, горшца, весгибюні, колясоqні, 

сходоні КіJітини т<: ін.): не входять ДоJ сюrаду житлового фонду; призначе

ні :J.ГІЯ ;а()е:шеч••ння експлуатації будинку та побутового обслуговування 

його мешІ'анuі.н. 

Підсобні JJJі~1іщення (кухні, коридори, комори ті ін.): входять до 

ск1а;~у ЖІ,П'ЛОЕ·ІНР фонду, а.'!е; ІН' можу1·ь бути нрt;цмстом цивільно
нрав,:щих договорів. 

Іпопrа рі:JшnпІ між допоміжними приміrцеІШ>ПІІИ у баrатоквартирному 

жю•юво"rу будинку та часпшами квартир (і житловою будинку)- піц,собни

ми прнміщепнями. - це їх праЕовиИ режим. ЯюЦlJ на всі приміщення, що 

pO>TaJUOExUU Н t<>dlYrИ]Ji або ЖИ1"ЮВОМУ (іудиНІ--)', nраво l\'li1CIIOC!l М3С Пt'І\На 
'~-о5а або кі·rька <Кі.б (співвласників, наприJ<UІ<Щ rю~J,ружжя), тобо ·,:хн.ій: право

rчrй режим нє ннрвняоься ві;~ ІІравшюJо режиl\rу жигювого приміщення, то 

\;;ша спр,Іва 3 ;~01юміжпими прІL\rіщеннями Б ба.сатокварпtрному жигювому 
бу;Lипку. Ці прн;\Ііщешrя на"'1СЖ<1ТЬ на праві спі!тьrюї влаоюоі всім корисгу

н;,чам га o:Jdaпrt.a'->І квзрпrр баппокварпrрного жит:1ового бу;щнку і являкrп, 

<:обою зш·а,rьне с.еноді'Іьне майно. 

Таким чином, специфіка житла та його СКJЩсJ,ових мас враховуватися 

при набутті та .дійсненні права впасності на нього, 3окрема правомочно

' ;рй щодо поряі.І.Ку володіння, користування та розпоря,а,ження ними. 

73 Ст. З ЗакоІІУ Украіни «Про об'еднання співвласників багатоквартирно
І о буnинку>> від ::9. 11.2001 р. N~ 2866 ··- 11! // Відомості Верховної Рци. - 2002. -
N \0.-ст 78. 

74 П. 2 сг. 63 Житловш·о кодексу Українсr,кої РСР від 30.03.1983 р. 
М! 5464- Х //Відомості Верховної Рцди.- 1983. -·Додаток до N 28. -·Ст. 573. 
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Ольшанченко В. І. 

СУБСИДІАРНА ВІДПОВІДАJІЬНОС.ТІ ДЕРЖАВИ ЗА 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПУБJІІЧНОfО ПРАВА 

Специфіка держави як учасника циві.пьних відносин зумовлює особ
лwвості, пов' язані з їі цивітrьно-правовою відповідальністю, особливо в 

контексті субсидіарної відповідальності за зобов'язання~rn створюваних 

нею юридич1шх осіб. 

Прийняття нового ЦК виюrnкало зміну концепrуатrьних заса,п, до ро

зуміння питань відповідальності юридичних осіб приватного права, що 

3умовлена закріпленням принципу участі у цивільних відносинах юри

дичних осіб, які с власниками майна та самостійно відповідають за в.тщс

ними зобов'язаннями. Втім цивільним законодавством передбачаються 

різноманітні випадки, за яких, зокрема, учасники товариств несуть субси

діарну відповідатrьнісr·ь за боргами юридичної особи (наприкпад, учасни
ки повного товариства, повні учасники командитного товарисn;а). 

Не залишипися поза увагою pery лювання ЦК й в~·щонідальності держави 
за боргами створюваних нею юридичних осіб пубпічного права. ВідповLwо 
до ч. 1 сг. 176 ЦК держава не відповідає за зобов' яза1mями створених юридич
них осіб, крім випадків, встановлених законом. Звичайно, нитаІшя відповіда

'ІЬНості держави за створених нею юридичних осіб нублічного праІ\іІ .. сrанов
лять широкИИ шектр проблем, зокрема пов'язаних із субсидіарною в~mові,ца

льн:іспо держави за боргами державних підприсмсrв. Оскісп,ки Ігі..wо ЦК 

субсидіарна відповідатrьн:ісп, держави запеJкить від прямоі вка·;і.вки закону, 

цікавим в цьому плані є пі,цхід, висловлений Європейським судом 1 прав лю

дини. Цим судом зазначалося на те, що Уря,п не продемонстрував наявність 

щJсrатньоі інституційноі та операційної неза'Іежносгі державного пlі.Ідрисмс

·ша від дерЖаІІи, щоб звітrьнити останню від ві,адовl'l.<L'ІЬносrі. Окрім цьою, 

матері.а.тп1 справи дозволяюrь встановиrn пуб·rічну приро;rу rrідприємсrnа

боржника, незважаючи на його форма•rьну к<асифікап.ію за н:аціонатьним 

законодавством.7; 
Одним із випадків. вста~ювпен:их "ІакоІюм, є закріrL<ення •r. 7 ст. 77 

Господарського кодексу Украіни (дачі - ГК) субсидіарпої відповіда.'Іьнос

І"і держави за зобов' язанtІЯМИ казенних підприємств. Це означає, шо 

держава в особі органу, до сфери упраВІІіншr якого Входить підпрнємоnі3о, 

притягується додатково до від,повідатrьносгі :Ja зобов'язаІПІЯми казенного 
нідприємства, яке відповідає пише коштами, що перебувають в його 

розпорядженні, з метою забезпечити повний о6ся1· відповідаrrьності по 

7
; Рішення Європейського суду з прав людини від ЗО листопада 2004 р. 

(Справа <<Михайленки та інші проти України») 1/ Офіційний вісник України. -
2005. - N2 27. - Ст. 1608; Рішення Європейського суду 1 1rрав люнюш віл. 

21 грудня 2004 р. (сnрава «Деркач. та Палек проти Україню>) !І Офіційний вісник 
України.- 2005.- N2 27.- Ст. 1609. 
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його боргах. НаявніСТh субсидіар:ної відповідальності за зобов' язаншtми 
І<азенних nіднриємстn зумтшена їх природою як юридичних осіб аубпі

чного права, а саме тим, що зазначені юридичні особи не є В'Іасниками 

майна. Внаслідок цІ,ого постала необхідність у створенні відпові,..-rних 

механізмів, які б забезпечувапи можпивість захисту прав кредиторів ка

зенного підприємства. Ним 1 с субсидіарна відповідаm,ність держави, яка 

викликана тим, що держава приймає безпосередню участь в управпінfіі 

цієї юридичної особи ІШІЯхом призначення виконавчого органу, передає 

ка>енному підприємству майно в оперативне управ.rJінпя. 

Специфіка субсидіарн()Ї відппвіданьності держави за :юбов' язаннями 

к;ненного ІІЇ;J.приємства полягає в тому, що їй притаманні як загальні 

умови застосування субсидіарної відповідальності, що передбачені ст. 

619 ЦК, так 1 спеціаш,ні, що обумовпені особпивістю суб'єкта, котрий 

несе додаткону віцповідапьність. 

По-нєрии, субси,.rу,іарпа відповідальнісгь держани за своєю сутністю є 

нсцоговірн()ю, оскілІ,ки rr~~ставою їі виникнення l настання неІІНИх 

юридичних фактів, передбачених законом. По-друге, суб'єктом, .який 

ние1упас від імені держави і па .якого покладено забезнечення додер·

ж<нІня шн:СІідків про субсидіарну відnовідальність держаnи, с орган, до 

rфсри управ.1іння якого входип, пі;J,приємство. Наприкпад, Кримське 

~<t·JeНiti.' підприємство пробірного кшrrро.'ТЮ знаходил.с.я в сфері управ

"Ііння Мшістерства фінансів України7''. 
Ви:шачення ві;Jловідальною за казенне нЩnриємсrво іншу юридич

ну особу пу6>тічно1·о права викпикає спектр питань, які >окрема обумо&· 

І<'Ні наявністю прогаттнн у бюджепюму Jаконодавстні щодп ·Іабезнечен

ня такого оришу відпові;ІНЮ.ІИ бюдж~:>тними коштами. А;.1,же у перепіку 

бю;І.жеши:х прvпначєш., відпоР.~J.НО д•J яких фор~1уютм·я коппориt:и 

окремих дєржавних органів, не передбачено коштів на виrтати, 
пон'язані з несенням суfіси.діарнС'Ії ВЇ)J.повілд"ІЬНісті такими Оfч·анами. 

По 111pem!·, МОЖ'lИвість пред'явлення ви:иог кре;~и1·орів :;алежип., на 
вілміну н~J. правнсz, лередбачених ст. 619 ЦК, віл відсутності у кюенного 
ні;~присмства грошових коштів, якими вшю може розпоряджатися. 

Таким чином, питання відпонідально!=ті держави є рі.зноманіпшми і 

торкаюл.ся нє .'ІИІШ' цивіпістичної сфери, а й бюджетної, фінансової та 

Іосrю;1іІрської і тому мают~> підаt~атися ефекпшному КОІVШ'1f'ксно~fУ ре

Іу-rювашно. 

76 1'/ро .1атвсрдження с,т~туту Кримського казс;шого нідприr-мства пробі
рноп> контропю: Наказ МіІІістерспJа фінансів України nід 18 листоnада 2003 р. 
N~ 628 !/БД ;<НАУ- ЕКСІІЕІ'Т>> . Версія: 9.5.1.0. 
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Сальков Г. В. 

ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА КОМЕРЦІЙНЕ ПОЗНАЧЕННЯ 

Необхідним засобом індивідуанізації комерційних юридичних осіб, 

який дозволяє відрізнити їх один від одtюго є комерційне найменувюшя. 

Завдяки комерційному найменуванню споживачі досить .•Іегко можуть 

відрізнити індивідуалізувати виробника товару (продукці.У). Комерційне 

найменування пов'язане з діловою репутацією юридичної особи. Комер

ційне найменування, яке набуло достатньої відомосrі, довіри у спожива

чів та ділових партнерів, здатне принести його правовласникові значні 

прибутки і визнання у суспільсmі. Саме тому, добре відом·~ найменував·· 

ня може стати об'єктом прагиправних посягань з боку інших осіб, для 

того, щоб скористатися чи негативно вплинути на неІ. 

Відповідно до ст. 490 ЦК правово:rодільцю комерційного права на
лежить право вимагати від будь-якої особи припинення подапьшот 

неправомірного використання. Визначення неправомірного викорис

тання комерційного позначення в чинному українп.КО\1.)' законодавсrві 

не існує, фактично всі норми ЦК щодо найменування є бланкетними. 

Становище ускпаднюсться ще й тим, що відсутній спеціальний норма

тивно-правовий акт щодо регулювання такого важпивоrо питання як 

визначення норушення права на комерцій:не найменуваш·ш, та визначен

ня змісту його видів. Тому на практиці заrшшаєп,ся .m1lШ' здогадуватись у 

яких випадках використання схожого, або тотожного комерційного на
йменування є порушення а в яких ні. Така ситуація не є позитивним д'ІЯ 

економічної стабіТІьності в Україні, та потребує негайного Вf"-'Гушовтшя. 

Порушенням права на комерщйн~ найменування в науці uивільно

го права прийнято вважати використання без дозволу уповноваженої на 

те особи чужого комерпійrюго найменування. Такс використання може 

призвести до зміш<J.ння (шrутанини) відносно юридичної особи та їі гос

подарської діяпьності. Фактично комерційне найменуЕання втрачає 

свою індивідуапізуючи функцію, 1'а м,Jже сиричини нІ змішання віднос

но дійсвого джерепіІ походження товару в уяві споживачів. 

НайбіїІьш поширеними порушеннями права на кшш:рційне Jюзна· 

чення є використання іншою особою 1·аrожноІ о або схож:.•го до стvпені 

змішування найменування юридичної особи, якій належать вию~чні 
права на неї. Тотожні (ідентичні) птначення, це такі позначення, які 

використовується у вигпяді чужого позначення, а також у вигпяді, що 

відрізняється пише окремими елементами, що не змінюо: в ціпому оригі

на.СJьність позначення, право на яке паСJежить іtШІій особі. Позначепням 

схожИ\ІИ до ступеня змішування, є по:шачення, які В~'Ірізняюrься від 

чужого позначення, але ·3датні ввести в ()Ману спожива'! ів відносно дже

рела походження товару. 

Основним критерієм схожості позначення є наявність чи відсутнісгь 

дійснщо зміJnування в уяві спожtшачів, тобто введення їх в оману, якщо 

цей сноживач не має одночасно порівняльних позначень перед собою. 
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Питання про допустимості чи недопустимості сrупеня змішування двох 

nозначень, які порівнюються, повинне вирішуватись кожен раз виходячи 

3 фактичних обставин кожного окремого випадку. 

Право на комерційне позначеtшя може бути порушено шляхом ви

І<Ористання найменування в торговельній марці. Відповідно до законо

давства заборонено реєстрація, а тим більше використання у торговій 

марці комерційного найменування, права на яке належать іншій особі. 

Також норушенням права на найменування повинно вважатись неправ

диве або викривлення, перекручення 1ретіми особами дійсного комер

ційного найменування. Зокрема: неправильне позначення організацій

но-правової форми юридичної особи, роду або виду її господарської 
діяльності, порушення порядку спеціальної назви або імен засновників 

підприємства та інші. 

Вирішення цих проблем завершить етап формування в Україні ефе

ктивної системи захисrу права на комерційне найменування. Вважаємо, 

що дrrя врегулювання правовідносин у цій сфері необхідно прийняти 
спеціальний закон про охорону прав на комерційні найменування, на 

який неоднора:юво посилаються ЦК і ГК України. 

Мяснікова Н. В. 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО 

РЕЖИМУ МАЙНА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

Останнім часом категорія правовий: режим майна отримала широке 

розповсю,ІJ,Ження в юридичній науці як опорна та на практиці. Вона і 

тому чн іншому тлумачешfі проводиться у нормах цивільного та пх:по
дарськоrо права. Це спричинено тим, що досі відсупrє чітке визначення 

цього терміну. Йоr о дослідження є необхідною умовою точної та а,цеква .. 
твої характеристики майна юридичних осіб, в тому числі органів внут

рішніх справ України {даnі ОВС України). 

З метою визначеІшя понятгя правового режиму майна, безпосеред

ньо необхідно звернути увагу па його прояви в актах цивільного законо

даво'ва, зокрема при визначенні попятrя <<майно». ЦК в той же час не 

містить остаточного та небезспірного його понятrя. Відповідно ;J;o ст. 190 
ЦК під майном розуміється окрема річ, сукупність речей, а також майно

ві права та обов' язки, тобто фактично законодавець перераховує nред

мети, що можуть входити до складу майна, тому, доцільно вважати, що 

терміІ-r майно у цивільному праві вжива<с"ТЬСЯ неОі~нозначно [1]. Тут про
СГІЇдковується римська традиція, яка є відточеною та сучасне тлумачення 

на основі математичних методів, де потрібно максимаr~ьна кількісна та 
яюсна характеристики. В іншому випадку при мат шинній обробці да
них про річ та про майно ми можемо стикнутися із непорозуміннями, чи 
при розробці програм обробки даних про мано та майновий стан слід 
ввоюпи ІІИ3КУ коренятін, ЯІ<і зумовлюють неточі-іїсть результату. 
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Втлбрання висхідних е.їементів конструкції правоІют·о режиму в но-· 

винне Jдійснюватисч вЩ ·щса;tьного до спеці3J1ЬНОІ'О: об'скт права в3агатп 

-- об'єкти цивіл:r.них праr: --майно- вид майна. При тому ми вважаємо,. 

ІЦО на правовий режим .\шИпа вшпшає ї1 нравове стаповин~а учасника 

цивільних правовідносин Осrевидпо, що право ОВС на 3брою .зовсіJІ>• 

інше ніж право на 3брою фізнчної особи: грома,пянина Укра'іни та навіп. 

громаІrян інших краін. Тож тут способи набу1тя права та зційснепнSJ 

права па зброю зовсім інші. 

JУ!айІЮ держ<ШИl'-Х установ поп,іпяєп.ся. на різні фонди. тобто гpymt од 

аорідни:х за економічними о.знаками матеріапь:них ціІ-шос-тей або грошових 

коrпrів. що мшо·п, ari.ra,нe цuп.щ•е призначення і підпорчдІ<ОR)'Ю11.ся всrаш~ 

втн.•ному ;:J:ЧЯ 1\ожної > цих '1'УІІ особл:шюму правовому peжvL\1)' 
Ві11:ПОНідно до ст. в:; гк України основу правового режиму майна 

~.у б' єктів п'оюд<ІрІШ:!ання, на якій бюується Ух госпсдареt.ка ніяльнісп,, 
С!'ановmІть право нласпосгі та інші речові права - право господаро,коr·тJ 

відаю ІЯ, право о11ерапшного упр<нтіншr [2]. ГосподарСІ:ка діяпьшсп. 

може ·щійснюватися також на осІюві :інших речових прав (права ІЮJJо

діння. права корист\'І<аш-щ тощо), передбачених ЦК. 

ПерРХОJ<_ячи до 'f!ИЗН<Рн~шІя ПОlJЯГГЯ пр<шового рєжим:т майна, знер

fІеМо(І• по віІчи:ншної І,октрини пиві:п,•-юго права. Дана кш·е1·орія ;н>crJi 

;tжув<~лась rце за ра,<(янських чзсін. Тю;, під прюювим режvrмом дер)Іо.ав-

ного майпа рад.яно.кий Р.чений А.В Зенедіктов р03умш ~б'єм праІ' TcJ 

обов'юків окрем11х держорганів (у т.ч. підприємств) стосовЕо JІідпоІ<:іJІ.НИ:>с 

:зидів дєржавног() майна абе норядок упрuнпіння даною частиною єди

f!ОГО фтщу державної впасності, порядок використання відповідних 

><идів ;.ц:ржашюго майна ніюсрисмствами, а також умови (м .. жі та тr•>ря· 

,нж) 3ВfсрнешІя стяпн'ШІЯ на це майно за зобов'язаннями д<'ржавних 

пі~приємств [3, с. 352]. ЛaJrrfB В. В під правовим режимом майнартуміє 
!КТаtЮІ<lеtп1й у нранових гюрмах поря:док формуІJанни м2теріавьних т,J 

фі.нансових ресурсів різних гсююдарюючих суб'єктів (їх утворень) Td 
~·пр<ІІ<Іrіння m1м [4, с. <J0--93]. СМ. Ко~··нєєв вважав, що trрававий режим 
маІ!пм підприємспи являє собою встановлений 11.ержавою у правових 

нормах порядок отримання піднриєм-:твом майна в оnерпивне управ

•rіння, об' см й он-' у відІюшенні володіння кориС1уванн~І та розпоря
дження майном (обпік, ви:користання, нипадки, коrrи є допустимим про

даж, о)Сімін, оренда та інше), а також '-f;?Жі розноряджею1я вказаним май

пом ни:щестоящих органів гооюдарського уnравлішrя (переро.зподіТІ, 

випучення та інше) та лорядок звернення стягнення на окремі види 

майна ІЮ ВИ\Юзі кредиторів {5, r. 3-1-35]. Визначення правового режиму 
майна запро11оноване останнім вважалосr. найбіньw вдалим. 

1Цо стосусn,ся вітчин-ІЯної науки, то також заспугову? наувшу Вt1-

значення правовоР.• режиму ~"'г.йна, яке запропоноване В.С. !Дербиною 

правовий режим майна ·- це всТ<lНовлені правовими нормами структура 

щ.ого майва, rюря;<,ок йt•го придбпння (формування), ІЧ1користюrня 

вибу1тя, а т:Іr.ож звернен<щ на нього спtпrення кредиторів [б, с. 71--І:Ю]. 

210 



СЛже, пон.s;_ттj{ «правовий режим майна» вкшочає в себе об'єм прав і 

обов' яжів з пр~mоду правомочностей воподіння, користувшшя і розпоря
дження, порядку й особливостей звернення стягнень кредиторіІІ на це 

майно. 

Аналіз наведених точок зору вчею1х дозволяє дійти висновку, що 
наведений: вище термін є умовним та означа.: не властивос1і окремих 

видів майна, а певну поведінку учасників цивільних правовіднопrn що

до них . Тому, Е:ро:ховуючи вищенаведене, nід правовим режимом майна 

ОВС України пропонується р03уміти вюпачеюп/і комІmексом правових 
норм та праJюЕих засобів порядок реrуmованн.я відносин, що складшагь

ся з приводу фо)рмумнн.я майна ОВС України, :щійснення ними речових 

прав на належне майно (правомочностей володіння, користування, роз

порядження юш), насгання маИ:новоі: відповідальності ОВС України за 

власними :юбон'я·Іаннями. 

Снисок літе~ач• рк: І.Цивілr.ннй кодекс України // Голос України від 12.03 .2003 -
N2 45 2J "осrюдарський кодекс УкраЇІІИ // Голос УкраЇІІИ від 14.03.2003 ·- н~ 49 
J.Вснедиктов А . В . Гссуд:.tрственная соцналистическаІІ собственность .- М. --Л .: Изда
тельство АН СССР, 1943. - 388 с . 4.Лаm-ев В . В Предмст и система хозяйственного 

праиа . - ·· М.: !Ор. нит, 1969. - 190 с . 5 . Корнеев СМ. Сkнов;ше nроблемЬІ права rосудар
ственоюй социалнпи••еской собственности в СССР · Автореферат дис. докт. юрид. наук 
- М., 1971 . - 38 с. tі . Щ~рбина ВС Пон•ття та змост правового режиму майна суб'єктів 
господарюнання // ЮридІ\ЧНа Україна.-· 2007. -- N21 - c.71-80. 

Нагорна А. О. 

ОСОБЛИВОСТІ ПОСВІДЧЕННЯ ЗАПОВІТІВ 3А ЧАСІВ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

В багатовіковій: історії римського спадкового права Благовісний С.Г. 
визначав чотири етапи, яких ми й будемо дотримуватись під час дослі

дження : ;\) спадкове rrpaвo давнього ц1mільного права; б) спадкування за 
nретора.ким еj.ІИІ<rом; в) спадкувмшя за імnераторським законодаВСІ-вом і 

нарешrі, г) резуm.тат реформ Юстиніана, стимуfІhован.их його новелами.7ї 

Кожному і·:торичному періоду відповідала своя форма заповіту . В 
давньому цивільному праві, в республіканський та в імператорський 

періоди були р • зні форми заповіту. 
3апон:h· можна було СКJІасти публічно- на нароДІІИХ зборах, перед сrроєм 

війська, але обов'яз:ково з виголошешшм певних юридичних формул. 
Циві.ГІЬне Ррг,во передбачаJю 1-ри рі.щі форми складання заповіту: 

1) оголошення заповідачем своєї останньої волі у народних зборах по 
куріях (testamentнm comitiis calatis); заповіт во~~:ка, який оголошувався 
перед готовим до походу війська (testamentum in procinctu); заповіт шля
хом міді і тере-Jів (testamentum per aes et libram), що по іншому йменува-

77 С.Г. Благовісний. Часопис Київського Університету права, 2006/2. 
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пось Jаповітом у випrяді маrщипац:і'і (testaшentuш per шancipat:ionem). 78 
Посвідчення заповіті:(! у народних зборах та у куріях здійснюваrюсь 

два рази на рік. Священні коміції збирали 24 береш:я та 24 травня. Всеза
гальний рівень обrовореюш n"Итання дозволяло подолати залежність 

окремоrо домовпас:ника від внутрішніх норм сімейного жит.гя. Мо;к;'JИво, 

спочатку для того, щоб отримати рішення зборів, домовласник повинен 

був назвати об'єктивні обставини, які визначали його вибір. У присутно
сті усього народу заповідач усно ВИЯВJІЯВ свою воJrю, тобто спочатку 

призначав собі спадкоємця, а потім мав право приєднати й інші різні 

ро:шорядження, та з13ертався до народу з проханням яке приблизно про

голошувалось так: <<Ita do ita lego ita testor, testiшoпium mihi perhibetote>> -
«Так предспшляю, так говорю, так свидете!fьствую, по:пому дозвош,те 

мне такое завещанИе» (Пер . ред.) Трохи згодом це звернеmm до народу та 

сама участь народу було тільки простою формапьніспо. 79 
Другу форму заповіту представляв заповtг який проголошувався пе

ред тим. ж народом, .однак ті!fьки на поході перед військовим походом. 

Війе~,ковий устрій замінював мирних громадян в умовах коли це було 
необхідно . Вимога дотримання форми заповіту не стосувалось вояків, 
котрі зберігали право висловити свою волю у будь-я:кій формі, причому 

це заповідаrrьне розпоряджеюm зберігало чинність протягом року після 

почесної ві,п;ставк"И того, хто його вчинив.80 

Oбlil,llBi найдавніші форми запові'Іу володіли деякими істотними не
доліками. По-перше, обидві форми припускали публічне оголошення 

заповітного розпорядження, що не завжди відповідапо бажанням запові

дачів. Крім того, скликання народного зібраш'іЯ лише двічі на рік вима

І'ало підготовки заnовіІ'У до певного терміну, .шо не завжди було Jножпи

ве, а також в цілому не відповідав вимогам життя при все зростаючому 

числі заповіда<Jіn . JДо стосується захювіту перед ·строєм, то воно було 

недостуnне ocoбa.cvr, що не входили до складу війська, тобто хворим і 
старим mo;I>IM - саме тій категорії, яка була найбільш зацікавлена в скла
данні заіх6віту. 

Всі Ці н'е:>ручност·і викл:икіІ.!fИ до введення в житrя нову фориу запо
віту - заповіт за допомогою манципації. 

Згодом виник заповіт у ВИГГ'..яді манципації. Такий ВИд заповіІу здій

стоnався «ІІmяхом міді та терезів».81 Тобто, та особа, яка не склала запо-

78 Основь; римского частого права : Учебное пособие/ СА. Слипченко, 
О.И. Смотров, В.А. Кройтор, Р.Б. Шишка; Под. ред. С.А. Слипченко, О.И. Смо

тров, - Х. : З спада, 2004. 
79 Покровский И.А. История римского nрава. - Вступит.статья,nереводьІ 

с лаУ.,научн.ред. и коммент. А,Д. Рудокваса, ·- СПб.: Издательско-торговьІй дом 

«Летний Сад»., 1998. 494 с. 
80 Римське право (Інстюуції).- Х.: «Одіссей», 2000.- 100 с.(288) 
81 Иоффе О.С. , Мусин В.А. ОсrЮВЬ! римского гражданскОІ'О права. 

Ленинград: Из -;ю Ленинградекого ун--та. - 1975.- 146 с. (156) 
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віт ні в священних коміціях, ві перед військовим походом, однак відчу

вала приближепня смерті, складала заповіт через манципацію - спадко
давець передавав майно певній особі - душеприкажчику - яка брала на 

себе обов'язок виконати ЙОІ'О розпорядження. Такий заповіт мn- склада

тися усно (чи письмово) в присутності :~аповідаЧа та 5 свідків (у цьому 
випадку душепри.кажчику передавались навощені таблички із записами, 

вони скріплювшшся зав'язаним шнурком якому поміщалися печатки і 
ставилися відповідні підписи). 

У праві ІІіелякласичного періоду прийнято було розрізняти приват

ні (звичайні і надзвичайні) та пубпічві заповіти. Вони згодом й були 

закріппені Укпадешurм. Юстиніана. 
І Іеревагою подібних заповітів передбачалась у 10му, що хранитель в 

якості державного органу, на відміну від приватної особи, міг найбільш 

краще забезпечити недоторканість запові·rу і непоруrшrість волі заповідача. 

Приватні заповіти у цей період скшщанися без участі органів влади. 

В свою чергу, приватні заповіти могпи бути письмовими та усними, тоб

то розрізнялися за формою волевиявлення. Єдина умова - наявність 7 
свідків (обов'язково повнонітніх чоловіків) та єдність місця і часу події. 
fснувапа і своя специфіка приватних заповітів. З часом письмова форма 

заповіту переважала усну. 

Посвідчення заповітів свідками надавало заповіда.Jzьному акту уро

чистості. Св~1J;ками мormt бути тіпьки вільні і дієздатні особи. Процес 
здійснення заловідальrюго акта був безперервним з самого початку і до 

ловного завершення. 

За юридr1Чною силою римське право не робило відмінностей між 

писJ>мовими та усними заповітами. Відмінність бу.JІа mШІе за формою 
виявnсння. Дпя письмового заповіту вимаr·алось скпадання єдиного пи

сьмового акту, звJ1Чайно ж з дотриманням усіх вимог. 

Існуватщ випадки коли заповіт повинен був укладатися з збіJІЬшен

ням чиоrа урочистих формшсьностей: 
1) у випадку уктrадання заповіту особою, яка не могла писати внаспі

док неграмотності або внаспідок хвороби, вимагалась присуnrість додат

кового восьмого свідка, який підписував заровіт замість заповідача; 

2) при складашrі заповіту сліпим потребува11ось присутність нотаріуса, 
а якщо нотаріусу не було, то жх:ьмого свідка. Крім того у такому запові'lі 
об'сднуватшсь письмова та усна форми. Так якщо заповіт укладався у пись

мовій формі, то його зачитували у голос та ухвалював заповідач. Якщо заrю

віт укладався в усній формі була нотреба, щоб воля .1аrювідача була відо
бражена в письмовому акті, Я'КИЙ укпадаuся нагаріусом або одним із свідків, 

а потім підписунався та скрішnовався печатями прш.утніх. 

Додаткові умови до таких заповітів прf'-д'являлись у зв'язку з тим, що 

дана категорія заповідачем бу пи пайбільш нсзахищrними та легко могли 

бути введені в оману. 
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На в:ідм:іну від надзвичайних заповітів заповіти і3 зменшенням уро

чистих формальностей (привілейовані) переслідували зовсім і:шпу мету, 

а саме: щоб надати заповідачам можливість виразити влас.ну волю в умо

вах, при яких всі формальні потреби виявЛЯJТИся об'єктивБо невиконані 

або зайві, тому допускалися деякі відхилення від Зі!Гальни:< правил. По

дібні спрощення мош11 мати місце у наступних сюуаціях: 

1) у випадках «крайньої неосвіченості у справах» були повністю ві
.тrьні від дотримання: формальностей заnовіти солдат. За :правом ІОспrnі

ана ця свобода була обмежена часом: походу, а у випа.цку ганебної відста 
вки заповідача запоніт у той. же час втрачав сил. у настідок почесного 

заJПШlеF!.ня спужби дійсність заповіту продовжувалась на 1 рік.: 
2) під час епідемій допускалось в.ідхmrення від приял;и:пу єдності 

укrrадеаня заповідального акту, але ЗJІІіст його не зшІСім :;розуміли:й. З 

даного приводу 10. Барон на1юдить дна трактуваш-m даного становлен

ня. З одного боку, можна передбачити, що сам заповідач заперечує ін

фекційну хворобу, тоді свідкам не потрібно підnисунатІ>~: заповіт або 

(.Тавити печаті у безпосередньої блил.кості при заповідачеві. З іншого 

боку, яюцо мається. на увазі епідемія у якомусь конкретному місці, то 

очевидно, необхідно вважати, що у такому випадку не в~:аrається, щоб 

свідки зібрались разом., а кожен може окремо мати справу :~ заповідачем. 

Ю.Барон вважає, що друга трактовка найбільш від,rюв.~1ає закоюrим 

вимогам: и виправдовується внутрішнім підставам; 82 
З) якщо запонідач проживає у селі, то при складанні заповіту достат

ньо n 'яти свідків. Якщо складається письмовий заповіт,. а свідки не всі 
грамотні, то грамотні повишn підписати заповіт за не грамоп1их, але 

потребуЄТІ>ся, щоб свідки були ознайомлені з змістом "'аu:овіту, а після 
смерті запов~п:ача допитані про це під присягою; 

П:і;:~; час поши:ре1-пrя хри:сrиянства :в межах Ри:мсьіі<ої імперії духівни

цтво при:вла.пrило собі право посвідчувати заповіти. Але r.же Імператор 

Юстин. позбавив духів.ниnтва. права посв~цчунати заповіти. У середні віки 
духівництво зr-юв набуло право nосвідчувати заповіти . 

Отже, інститут спадкового права взіІГалі, та субінсгитут складюrnя 

заповітів зокрема, який r:юкликаний врегутовати перехід ·шщежни:х шо
дині майнових прав та обов' язків у разі їі смерті до правонас-гупників 

(спадкоємців), виниж саме за часів Рим:ської імпері:.і. Підставами виник
нення цього інституту булн ексгремальні умови. Як цє не дивно, саме 

римське право визнавало виключно дві підстави для ві,11;криття спадщи

ни: за заповітом або за зю<оном. 

Римському спадковому праву завжди був власти:!Вийr надмірmrn фо
рмалізм, від якого поступово вивільІ-mли:ся. І все ж деякі форма;п,ні вимо

ги :~берігаJП1СЯ і в праві ІОстиніана, особливо це стосуr:алося таких пи
тань, як форми заповідальних розпоряджень, порядок :ві}ц<риття і при-

82 Барон ІО. Система римского гражданского права. Вмп. 4. Кн. lV. На
следственное право. - СПб., 1908. ·- С. l 04. 
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йнятгя спадrщши тощо. Проте багато які формаnьні вимоги (щодо фор
ми заповіда.'1ЬfІИХ розпоряджень, порядку відкриття спадщини тощо) 

використовують у сучасному спадковому nраві. 

Якщо розшядати процедуру гюсвідчення заповіту саме посадовими 

особами за часів Римської імперfІ та перівшовати їі з процедурою, яка 

проводиться в сучасних умовах, то ми можемо спостерегти багато спі.Jrь

них моментів. Як за часів Римської імперії, так і в нинішній час при по

свідченні запо3Ї'ІУ осіб, які персбувапн в екстрених умовах (у військово

му поході, під час епі,цемії) присутність свідків була необхідною, бШьш 

ТОГО обов' Я3КОІЮІО. 

На нашу думку, вимоги до посвідчення заповіту за чинним циві.Jть

ним кодексом Украі'ви є більш суворіші. Незапежно від того де б знахо

дився заповідач (nікарня .. будинок дпя осіб пох~mого віку, місце позбав
лення воні) вимоги щодо форми rнхвідчення заповіту не змінІОвапися та 
не бупо нінких ври:вmеїв. За часів Римської імперії у виключних випад

ках поридок Іюшідчення заповітів був спрощеним без дотримання зага

льноприйнятих вимог, з метою збереження си.1:и заповіту, наскі'1ЬКИ це 

було можливии:. 

Список літератури: l. СТ Благовісний. Часопис Київського Університету права, 
2006/2 2 Основь1 римского чacroro nрава · Учебное пособие/ С А. Слипченко, О.И. Смот
ров, В.А. Кройтор, Р.Б. :пишка; Под. ред. С.А. Слипченко, О.И. Смотров,- Х. : Зспада, 
2004 З. Покровс~.ий И А. История римскоr·о права.-Вступит.спrrья,переводЬІ с 
лат.,научн.ре11. и коммент. А.Д. Рудокваса.-СПб. Издательско-торrовЬІй дом «Летний 
Сад», 1998. 494 с. 4 Римське право (ІнстнтуцІі).- Х .. Одіссей, 2000.- \ОО с.(288) 5. Иоф
фе О.С., Мусин В.А. ОсІЮВЬІ римского гражданского права. -Ленинград: Из-во Леиит·
радского ун-та.- 1975. -· !46 с. (!56) 6. Барон Ю. Система римского гражданского права. 
Вьш. 4. Кн. lV Наследственное nраво. СПб., !908. -С 104. 

УсМ.В. 

МНОЖИННІСТЬ ОСІБ У ПРЕДСТАВНИЦТВІ 

ЯК Пl'ИЧИНА ВИНИКНЕННЯ КОАІЗІЇ ЦИВІіlЬНИХ ПРАВ 

Не зважаючи на те, що проблематиці представництва у сучасній на

уковій літера·Іурі приді!ІЯється чимала увага, все ж таки запишається 

НИ3ка маJюдоспіджених питань. Крім того, ВJЩаЄІ'ЬСЯ, що норми, присвя

чені інсти-rуту представництва, nрописані у ЦК вкрай недосконапо, по

рівняно з іншими його положеннями. Зокрема, додаткового врегулю

вання потребує питання множинності осіб у представництві (останнім 

часом воно стисло розглядалося у працях таких науковців: 

К. СюювськИИ. І. Сnасибо-Фатєruа, О. Первомайський та ін.). 
Множиннісrь осіб у представництві має місце, коли: 1) довіреність 

видасться кLщ.кома особами; 2) ви,і~ається на кі'ІЬкох осіб; 3) однією осо
бою уповноважуються декmька осіб за різними довіреностями на вчи
нення одних :і тих же дій [1, с. 31]. Наперед зауважимо, що проблема 
коні'зії суб' єктивних цивЇJ1ьних прав може поставати у двох останніх 
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кипадках, тобто Ja наянності множинносгі lкіб на боці предстмшик<І. 
·rому розrпянемо саме вка3ану множиннісп. в якості причини виннк

нення колі.зіі суб' СІН шших цивіпьхшх прав. 

1. При аналізі випадку видачі одніt:ї довірепості декільком особам 
< ·Іід 1'нсувати. чи відповідає така поведінка чинному ·;аконодавству. По

перше .. у ч. З ст. 244 ЦК вказується, що довірРність видасться однією осо
бою іншій. особі. Однак уявляється, що використовуючи словосполуку 
·• іншій особі», 1аконодавсць не мав на увазі однину у кіJн.кісному розу
с\Іілні, а нише ни:ша•rив, що це мас бути особа, відмінна від особи доніри

;r·:lЯ. По-друге, у ст. 237 ЦК мова йде про сторону, а згідно:~ ч. 2 ст. 510 
Lf.K сторона у :юбов' язапні може бути представнена одночасно кі.гrькома 
Оl~обами (1, с. 31]. По-трете, з ч. 5 ст. 12 ЦК вишrиває, що поведінка особи 
.rнщо 3дій.снсння своїх прав вважається добросовісною та розумною, 

якщо законом не пср<'дбачено правові настід;ки недобросовісного і нсро

Іумного зційснення особою свого права й за умови, що інше не встююи

rено судом. Виклад<'Н\' дає підегани Д1)! висновку про правомірнісл. 

І!Идачі однієї довіреносгі на і.м'я декі.пькох осіб, що також підтверджусть

оІ полож.:~ннями п. 89 Інструкціі про порядок вчинення нотаріальних дій 
нотаріусами Украtшt та ст. 58 ЗУ «Про нотаріа·у", 

Разом 3 тим видаqа однієї довіреносТІ на кількох осіб може призво .. 
;~и-л1 до ускнаднень на практиці. Наприклад, копи власник ін .. ТJ,ивідуа:lь
!10-ВІЛнаqепої речі уповноважус двох осіб на укладення кансенсуальних 

договорів купіьлі-продажу цієї речі і вона одночасно продається декіш.

І<.ом покуш~ям. Як наслідок- у обох кон.траrён'lів виника~с право вимага

ти нередачі відновідної речі. Такі права копізують між собою, оскі.,1ьки 

обидва вони у сукупносгі не можуть бути здійснені: реалізація права 

tцtюго тжупця при:шодип, до неможшшості задоволення інтересу ін

шого. І хоча чинне 3аконодавспю надає можпивість вирішити колізію 

нраву наведено~ІУ випадку (за правилами ст. 620 ЦК), елі;~ шжодитися із 
К. Скповським, що водібні ситуаціі не можна визнати таким11, що стиму

тоюn, цивільний обіг [2, с. 49]. До речі, коли ж за відповіпни:ми ногово-
рамІ1 передаються ІІИКJІЮчпі майнові авторські права, говорити про те, 

що у ЦК передGіІчен:о сnосіб розв' ,вання копі3ії прав, вже не доводип.ся . 

Вважаємо, що у ра;і видачі довіреності на кі.ТІькох осіб, необхідно ве

.:ти мову про спіnьне для них зобов'язальне право. Спільність же, як ві

ном о, передбачає улоц;кенісгь поведінки. Тому з метою попередження 
виникнення колізіУ суб' єктивних цивільних прав слід прямо закршиги в 

ЦК обов'я:юк предсІавників, що мають однакові повноваження за однією 

J\Овіреністю, діяти узгоджено задомовленіс11о мі.ж собою [1, с. 32]. 
2. У разі уповноваження декі.ТІькох осіб за різними довіреностями на 

R'ІИНепня одних і тих самих дій знову ж таки постає питання про право

мірність нідповідної поведінки. На перший попrяд, видача однією осо

бою довіренос;-сй -~ однаковими rювноважсннямн є цілком доuіттьнощ 

(приміром, у випадку ук'1адення доr·оворів на поставку однієї і тієї ж 

продукціУ різними нредставник.ами, що діють за окремими довіреностя-
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~•и ві;J, імсІі:і Oi\Eoro й того ж посrачальника). Проте, ·1 і.шпого боку, Т<lКИй 
вІЩ мн:.JжиІшості осіб такnж може породжуьапІ J-;ОJІі:,і.ю циві_·п,них прав 

(тут цілком виправданими будуть в1-ш~енаведені лрикrІади). 

Дпя понерІ~[()кення колізії прав ':lрИ вказаном-у виді множиннопі вба
чаn-ься доці'ІІ>РА.м окре<:.'ІИТИ у UК умови, за наюнюаі якю, на д,овірrпеля 

лоюІадасrьоІ. обов' язок нега~і:но скасувати друту довір~пість, Ю<ЩО один 3 
його нредсгавникі.в повідомив про виконання дій 3а вид;шою йому дові

реніСl'Ю (зокрема, у разі уповноважеrm:я різних осіб на ук11.щення догово

рів про перt>дачу у власніСl·ь іІщивідуюІЬно-вrпнач(•ИИх речЕ.'й) . 

Перспекппвнм в контексті досrід:жет·rя пр~І'ІИН r.иннкш•нш; копізі:і 

суб'єктивних Ц·1'В'lльних прав видасться апапіз о.~ночасноrо 3дійснення 
особою свого c:r б'а:тивного циві.·Іьного права і самосІ'іИно, і чере:~ пред
сrавника. 

Сnисок літе\Іаtури : І. Спасибо-Фатеєва І . Н . Окремі проб;;еми nред<:тавнищва І 
І В . Спасибо-Фантш /І Мала енцикJІопедія ноrаріуса ·- 2005. - .lf~· 5 (23 ). - С 3Q .. З4. 
2. Склов~кий К l\'іtюжестt!ешюсп, лиц в представІ!\'елм:тве І К Ск.юtккий І! Хозs:йствu и 
nраєо -· \998. - N~ : - С 49-52. 

Шаркова Г. Ю. 

ЦІНА ЯК ІСТОТНА УМОВА ДОГОІ!Оі'У КОНСАЛТИНГУ 

У нІ)ктрині права nорядок укпадення д'1говору рс·Jrnядається як ви

значена правоt3ИМ:И пормами _,югіко-юридичиа послідовність сrадій 

ІІСТаfЮВПЕ.'ННЯ І{Ивільних прdІІ та обов'язків, здійснення на основі пого

джених ді й осіб, ~.верпення нюустріч одна одній: та виражених у різно

~шнітних спосоі)а>~ узгодження зміс1у доrоЕору.[З, с.3) 

Іншими слl'вами .. йдеться 11ро нормативно закріJшені юаємні діі СІ'О

рін, спрямоІJані на встановлення договірних ві.-J,Носин та визнаqешrя 
:ІМЇСl)' дОІ'<.юірнл·о зобов'я:шння . При ЦІ>ому, :Іа:кС•ІЮдапсщ, ІІІ1Знає діями 

щодо укла,Іl<НПІЯ договору тіJп,кн ті\, які :щій:снюються :ювні та. звернені 

до іншої сторони.(.4, c.30J 
ЦК Укра'інн не :І.Іістить жодного аосншuшя на реІу'1ЮІJанtrя укла

дення дОГ<ІВору консалтинrу. Крім тоrо, також не нідебражене й укл<J

дання договору п:~ю надаrurя послуг, рі.·нюви,юм IQ<Ora є ;щговір конєал

ТИШ], правова регпаментація якого нстанов:1:ена гл. 63 ЦК «Поспуrи. 
ЗаІ<:mьні поJЮіІ\ення>• . Так, одра>у можна припустити, що на порядок 

укладання договору консалтинrу поширюються загаrн,ні правила щодо 

уюrадсння циві:Іьно-правових доrоворів. 

Ві;щові·що де• ч. 1 ст. 638 ЦК договір є укпаденим, якщо сторони в 
належній формі досягли згоди з усіх ісrотних умов договору, тож оІ'разу 

постає ;ща питшлrя : що є іО'О'І'НИ~tи умовами дого~-огу конса:1тишу та 

ІІКа нхІежн:а форма укrІадання догоаору копсааТИШ)'. 

ЦК НdЗІmає ісt·опп1Ми умоаа~ш про предмет договору, ум.)Ви, які ви

:шані такими за законом або необхі;Іні для договорffі даного виду, а т;шож 
н~і ті ум•Jви, щодо ~~:ких за заявою оддіt'і зі ('l'Орін має бути u.осюнуто :.~годи. 
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Оrжс, істотними умовами вважаються насамперед умови про пред

мет договору, і ті, які названі такими за законом. 

СерЕЩ kтотних умов договору кош:атrrингу слід назвати насІуІШі: 

1) предмет договору консалпшгу; 2) строк надаЮІЯ потуги; 3) ціна 
консалтингової посJ.Іуrи; 4) форма уКТІадаrrnя договору. 

У даному випадку нас цікавить ціна копса.m·ИІП·ової послуги, яка має 

ряд особшшостей та розмаїття форм. 

На відміну від ГК, в якому щодо ціни в господарському договорі ак

центи змінено на директивне регулювання цін, у ст. 632 ЦК зазначено, 
що ціна в договорі вСІ·ановлюється за домов;rсністю сторін. 

Положепня про те, що ціна в договорі консалтингу вСІ·ановлюсться 

за домовленістю сторін, відображає тенденцію переходу иід центрюrізо

вано регульованих цін на консалтингові nослуги до цін «договірних", 

тобто встановлюваних за згодою сторін у договорі. В умт~х ринкової 

економіки ціни на консалтингові послуги визначаються попитом та 

пропозицією на них та ішпими економічними чинниками.[S, с.176] 

Договір копсалтишу є оrшатним. ВажІJивою умовою переважної бі

льшосгі ошІатних договір є ціпа. Д'ІЯ ринкової економіки характерним є 

вільне ціноутворення, коли ціни па консалтингові послуl'и сКJІадаються 

під впнивом певних об' єктивних економічних факторів: попиту, пропо· 

зиції, конкуренції тощо і визначаються сторонами в договорі за дом о в· 

леніспо сторін. Так, ч. 1 ст. 632 ЦК встановлює, що ціна в договорі ІІСІа· 
новлюється за домовпснісnо сrорін. Але навіть в умовах ринкової t>коно

міки свобода ціноутвореЮІЯ не може бути абсолюnюю. Сторони в доп>
ворі мають право вільно встановлювати ціни (тарифи, ставки) на послу

ги, за винятком тих, до яких згідно із законом здійснюється реrупюмшня 

цін (тарифів, ставок) уповноваженими державними органами або орга· 
нами місцевого самоврядуваЮІЯ. Законодавство не містить норм, щодо 

регулювання ціни у договорі копсатrrингу. Зазвичай ціни, до яких не 

застосовується регулювання з боку державних органів та органів місце

вого самоврядування отримаТІИ назву «Нефіксовані». 

У даному випадку, коли ціна є істагною умовою договору консатrrи

нгу, вона має бути обов'язково встановлена ним. Невизначеніс!'ь ціни у 

даному випадку є підСІ·авою для визнання договору неуКJІаденим. 

У світовій практиці прийнЯ'Іі чотири основні форми встановлешtя 

ціни на консалтингові послуги: 

1) погодинна оШІата; 2) фіксована оШІата; 3) відсогок від вартості 
об'єкта консультуваЮІЯ або одержаного результату; 4) комбінована 

ОШІаТа. 

Всі ці форми встановлення цін є риmшвими, тобто встановлюються 
у процесі конкуреІПНої боротьби та переговорів. Ніяких загальнодержа

вних прейскураrtтів на консалтингові послуги ие існує, але в основі ви
значення ціни завжди лежать деякі розумні міркування, аргументи та 

обrрунтованісгь. Замовник повинен володіти інформацією про ціноут

вореЮІЯ на ринку консалтингових послуг для того, щоб, з однієї сторо-
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ни, не переп:тчувати, <J з іншої, 1цоб не відп:rrовхнути кваліфікованих 

:консультантів низькою оцінкою їх праці. 

При визначенні ціни необхідно мати на ува3і, що консу;Іьтонrти 

пропонують послуги, які вони надають не тільки п~ц ч<Іr знаходження на 

товаристві, установі замовника, але і під час поnередньої роботи Від.омо, 

що в середньому консупьтант витрачає на роботу за конкретним проек

том близько 120 днів Н<І рік, тобто 2/'1 року, він відпочиває. В цей час він 
накопичує свій інтепектуап:ьний потенніап, котрий вк:<адає, працюючи 

над конкретним проектом [6, с. 70]. 
Крім того, оплата роботи конс.ультанта не о.значає його заробітну 

плату. Як уже 3азпачалося, що, як правипо, виконавцем договору є кон

салтингоні фірми на утримапня яких (орецца приміщень, обтщнання, 

кунівпю інформації та ін.), а ·там1ж на l!рибутки татюдатки витрачапься 

визначена частина коппів, отриманих від замовника. Цей р<lзмір може 

скла,цати до 70-80% [h, с. 71], тому ціні! консаJІТИнгових JJocлyr - ц<.> не 

rma'I<І консуГJ.ьтанту, а 11лата консаптинrовій фірмі за uицJ~ІІ1СТаtІНЯ їі 

консу.'Іи·аrпів. Якщо мова іЩе нро шшту виконавцю :s<ІреєС1рованого :<к 

фізична особа-підприємець, то все одно необхідно враховувати всі ви

трати на обла;\НаІшя, купівлю інформації та інші оплатні носну•·и. 

Залежно від ціни :щ надану консалтингову послугу, ще мас бути пе

редана '!а договором, визначається :;ага•Іьна сума договору. Грошове 

юбов'язання має бути виконане у гривнях. Якщо у договорі консаJrrингу 

визначено грошовий ошіва<rснт в іпоземній ВdfliOTi, lума, що під;rягас 

стшаті у гривнях, ви3начаєп.ся за офіційним курсом відповідної ваrооти 

на 11.ень плю·ежу, якuю інший порядок ·ІЇ визначення не ветановнений 

договором конrалтишу.[5, c.l77] Використання іншемної валюти, а та
кож пrштіжних документів в іноземній ІJалюті нри уюJаденні дm·овору га 

щійснення розрахунків па н·р~rгорії України можниве, якщо однією із 

сторін є іно:н .. мна юр~щична особа. Як нравипо, іноземною юри;-.:ич1юю 
особою за договором копсаптннrу, часпше за все, виступає викон;шецh. 

Зміна ціни після укладення договору консаnтиюу відпов~'І)Ю до ч. 2 
ст. 632 ЦК допускастьt-я лише у пипадю1х і па умовах, які встаІЮшІені 

безпосередньо договором конеантнпгу,. спрямоване на забезнечення 

стабі,Тhності цоговірних відноснн. 

Сnнсо~.: літератури: І Цивію.ний кодекс України від 16.01.2003 р 2. Господарсь
кий кодекс України від 16 01.2003 р. 3 fіродовс"кнй С.О. Укладення. зміна та розірвання 
лоrовuру у циRіт.ному nраві Укрі!ЇІіІІ. дис.. канд юрид. наук. - К., 20US 4. Хозяйств<~Н
нсrй договор: Общие положения І Огв. ред. ДЛ Сафиуллин. ·- Сн~рДІlовск: СверДІlОВ. 
Юрид. ин-т им. Р. Руденко 5. Договірне право України. Загальна 'Шсrина. навч. пос16. І 
ТЯ. Боднар, О. В. Дзера, Н С. Кузнецова та ін.; Ja ред. О .В. Дзсри. - К.. Хрінком Інтер, 
IOOR 6. Пос:;щсишй ЛЛ КонсультшtІЮНІ!ЬІе услуrн в России - М., 1995 r 

219 



·-~---------~ -----------~------

ЧернякО.Ю. 

0СОБ/ІИВОСfІ ПРАВОВОГО РЕГУ 11ЮВАНН.Я 

ПРАВА СПОЖИВА ЧА НА БЕЗПЕКУ ПРОДУКЦІЇ 

В Консrитуції УкраіНи (ст. 42) проголошено: «Держава захищає права 
споживачів, здійснює котроль :m якістю і безпечніСІЮ продукції та усіх 

видів послуг і робіт, сприяє ді.яс"Іьносrі громадських організап;ій споживачів» 

[1]. У ст. 5О Конституцїі України всгановлє~ю: <<Кожен має право на безпечне 
для житгя і здоров' я довкі'ІТІЯ та па відшкодування завданої порушенням 

цього права шкоди. Кожному гараІ-пується право вільного дос[упу до інфо

рмації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і пре.пмеrів побу'Іу, 

а також право на їі поширсшrя. Така інформація ніким не може бути засек

речена». Особливого значешІЯ захист прав споживачів в цітюму на права на 

безпеку щюдукції, зокрема, набуває у зв' язку із процесом адашації паціона

льного законодавства до законодавсгва ЄС, оскітІьки захист прав споЖУmачів 

визнано пріориrетною сферою такої адаптації [2]. 
Застосування в повсякденному житті різноманітної продукції, що 

може вийти з-під контролю людини, не виключає можrхивопі заподіяння 

їй шкоди. Для мінімізуваІІІІЯ виникнення можливості заподіянІІЯ такоі 

шкоди Законом України «Про захист прав споживачів>: [3] приділено 
значної уваги до здійснення права споживача на бе_·шеку продукцїі. 

Закон передбачає ряд заходів, спрямованих на запобігання завдання 
шкоди житrю та здоров'ю споживача. Умовно ці заходи мm•на поділити 
на дві групи: заходи, спрямовані на недопущення надходІКення в оборот 

продукціІ, що може .заподіяти споживачу шкоду; заходи ню,rщ запобіrан

ІІЯ завдання шкоди споживачу продукції, що вже використовується. 

Проводячи заходи першої групи, держава встан.овюоє обов'юкові 
вимоги, яким повишхі відповідати товари, реалізовані споживачам. Ці 

вимоги містяться в стандартах та підпягають обов'язковому дотриманню. 

Кшпроль за дотримання:r.І цих вимог покладається на державні органи, 

насамперед на виконавчі органи зі сгандартизації, сертифікації та мет

рології, органи санітарно-епідеміологічного нагляду тощо. 

Ще однією гарантією забезпечення безпеки для жm~rя, здоров··я та 

мaf"ma споживача при використанні ним продукції, є передбачений за

коном обов' язок виробника в необхідних випадках розробиrи і вказати в 

супровідній докумеm·ації на продукцію спеціальні правJ-ша корисrуван

нятакою. 

ПитаІШЯ безпеки продукції (в тому чиСТІі визначення понять, які за

стосовуються у цій сфері) регулюютм:я такими законам-и:, як: Закони 
УкраІни <<Про захист прав споживачів», «Про підтвердже1дш відповідно

сті», «Про безпечність та якість харчових продуктів», «Про стаІщарти, 

технічні регламенти та процедури оцінки ві,;J,повідносrі», <<Про вилучен

ня з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання 
неякісної та небезпечної продукції», а також Декретами Кабінеrу Мініс-
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трів Укра.їпи «llpc· д~ржавни.й натля.FІ :~а J\ОдержаюІЯм стан,о.артів , норм і 

правил та від;повідат,ність за їх порушення» та .,Jlpo сгандар1>11ацію ra 
сер1ифікацію>> .. Але усі вони є або спеціальними актами в конкретrІій 
сфері, а щодо :1агаль:н:их питань бе:шеки продукції нормативно-правові 

акти відсутні. 

На рівні Єврсцеііського Союзу питання бе:юеки нродукції регуню

ється значною І;іш,кісгю директив щодо рілшх вІ-Щів продукції, а:1е ос

новне місце серед них займає Дирt·ктива 2<Ю1/95 про заrачьну безп<?ку 

продукції [4], що "'астосовується по усіх видів продукці'і, прид,баних сІю
живачем. У Директиві 2001/95 нстаповпепо обов'язок юри;щчних та 

фізичних осіб ~1юцити в торговельний оборот ті' rьки безпечну продук
цію, тобто таку . я.ка за нормальних або ІJІ'редбачуваних умов викорис

тання, LІКJUО•tаючи тривалість, о(kлу, ·овуІJ<lння, всгановлення, не спри

ЧШUІючи жодного ризику чи вию1ичуrь мінімаЛІ:.ні ризики, які су:иісиі з 

високим рівнем 1ахиоу бе3ПС.Іш та 3/J,Оров'я: пюдей. 

На нашу i(j'Ml;y, цоцільним є щтйняпя Закону України еПро зага

нr.ну б('ЯІеку LІ [Ю.•J.укції», який місп1тиме вимопr до заt ·альної безшжи 

продукції, що розміп~єтьсJІ на ринку, пvава, обов'sнки суб'єктів госпо

;~арювавня що;1о введення в обі1~ розм іщеннJІ на риrrку, реалі:юції та 

обігу б~:шечпої процукції, вф.повідшrьність суб'о-:тів t осподарювашш за 

введення в u6i1, розміщення на рv.:нку. реа.;'Ііз<Іціі та обіІ)' небезпечної 

продукції та 8ідповідатиме нормам Єврuнейп.кон> Союзу. 

Так, на даЕчй. момент до Верхонної Ради України подано проект За
кон •· Про заrаш.ну безпеку продрщії>> ІО. А. Кармазіним [S]. Цс·й Проект 
направнений rн нокращення функціонування внутрішньОІ'О ринку, у 

якому :mбезн~чується. вільне п~рссування товаріu, осіб, пос.rrуг та капіта

л•;. Проект закону ви:шачає ·~аІ"алІ.н' вимоги до безпеки буо1,ь-якоrо виро

бу, розміщ<'нш·о на р·,и:нку, який признач~ний ,ll,'l>І використання чи може 

бути викорисrаний споживачами в будь-якому розумно передбачуваtю

му випадку, навіп, якщо він і не призначався дпя спожищ1чів; пр<:~ва, 

обов'ятt>И суб'єктів госnодарювання ЩОі\О вв<'д•?НІІЯ в обі1·, ршміщення 

на ринку, ре<ші"·ації та обігу безпечно'( продукції.: відrювідатrьн·ість 
•:уб'єкгів господарювання за вве[(ення в обіг, ро3міщення на ринку, реа

лізації та обігу небезпечної продукції. Законом передбачається, що про

;.r:укція, яка відповіда·~ націонаJГЬПО,\ІУ стандар·1у, що був гармонізований 
:; європейським. має прсзумпuію відповіІщості та бс:шечнопі всrаповле
ним вимогам. П<УJівнявrш1 ;:~.аю1й Законопроект і> Директивою 2001/95 
ми дійrшш виспоІІку, що він в цілому відповідас=. нормам Європейського 
Союзу, атІР. не зважаючи на таІІ.і позитивні тенденції, він не rннбавлений 
ря.д,у недолікіr>. Так, наприкнад, ряд термінів, визначених у ст, 1 ПроеК1у 
(наприк:~ад, «ВІІедення продукції в обі.Г>>, «виробник", «про;~укція•>) є 
неузгоцжеНІ1М із вищезазначеним :Іакоfrодаисгвсщ і потребують доопра

цювання, оскіл.ски вв·~дення в дію Закону в такій: редакції не покращений 

правоний захис1 :1і(ійснепня nрава споживача на б\~зпеІ>о.)' продукції, а тіJгь
ки внсп• ПJІ)'Танину та ycюJa;:ureriHЯ н nравшасrосонний процес. 
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Також на доопрацювання заспуговус ст. 13 Проекту Закону, що міс
тить норми з прJmоду органів державної влади, що здійснюють контроль 

за безпекою виробництва. у стю.ті слід врахувати, що нагляд за відповід

нісrю окремих ВJЩів продукції всr·ановленим вимогам безпеки здій:сшо

ють також інші органи державного нагляду, крім спеціа.rrьно

уповноваженоrо ценгрального органу виконавчої влади у сфері технічного 

реrулювання, що підmерджується, зокрема у ч. 1 cr. 15 цього Проекту. 
Підсумовуючи усе вищевикпадене, ми можемо констюувати наяв

ність позитивних теменції щодо правового реrупювання здійснення 

права спожJmача на безпеку продукції. Разом з тим, відсутність спеціаль

ного закону у цій: сфері, що відповідав би в повній: мірі законодавсr·ву 

Європейського Союзу, значно ускладнює процес захисrу такого права. 

Снисок літератури: І. Конститущя Украіни від 28 06.1996 р. І! ВВР - 1996.- N2 30 
--Ст. 141. 2. Про Загальнодержавну проІ-раму адаптації законодавства України до законо
давства Європейськоrо Союзу: Закон України від 18.03.2004 р. 11 ВВР. - 2004. - N2 29 -
Ст. 367. 3. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р. (в редакщї вщ 
01.12.2005 р.) //ВВР.- 2006.-7.- Ст. 84. 4. Директива Європейськ01·о нарламенту та ради 
міністрів npo загальну безпеку нродуt<Ціі 2001/95 від 03.12.2001 р. // OJ.- 2002. -- L І І 
5. Про загальну безnеку nродукщі· Проект закону України від 28.11.2008 р. 
N~ 342І[Енектронний ресурс) Режим доступу: http//gska2 rada.gov.
ualpls/zweb_nlwebproc4_Pid=&pfJ511=33804. 

Мінченко А. О. 

ЧИ ПОТРІБНІ ІМЕННІ КВИТКИ НА ПРОЇЗД 

ЗАJПЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ? 

УюІадешІя договору перевезення пасажира та багажу засвідчується 
видачею квитка та багажної квитанції, форми яких встановнюються 

відповідно до транспортних кодексів (статутів). Квиток засвідчує укла

дання договору перевезеюія пасажира і сплюу вартосrі проїзду. 

Етимолоrі<Іно «КВИТОК» - це документ, що підтверджує право корис
туватися чимось за плюу [4, с. 47]. Особпиво важпиво це підтвердження 
тоді, коли їхати потрібно не того ж дня, а через день або через місяць. 

Порядок оформле1шя розрахункових і звітних документів при 
здій:снеШІі продажу проїзних і неревізних докумеІrгів на залізничному 

транспорті [2] надає визначеmІЯ проїзного документу. Так, п. 1.4 перед
бачає, що проїзним (пере6ізним) документом є розрахунковий: документ 
установленої форми, оформлений: відповідно до вимог цього Порядку, 

що засвідчує укладеНІІЯ договору між зап:ізницею і пасажиром 

(ванrажовласником) на проїзд (перевезення вантажу, вантажобагажу, 
багажу) і видається nасажиру (відпрюшику, одержувачу багажу, 
ваm·ажобагажу, вантажу) nісня ошІати ним вартосгі цієї послуги [5]. 

п~rrашш щодо виключення з Правил перевезення пасажирів 
затrізничним транспортом (1] пунк1у 2.38 розділу 2, де вказувалося, що 
оформлення проїзних докуменrів здійснюється після пред' явлення 
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n<кnорта чи іншого докуменга, який посв4<чус особу (військового 

квитка, посвідчеІПlЯ водія, сJужбового поснідчен:пя), або їх ксерокопій з 

унесенням до проїзного документа прізви1ца та ініціалів особи, 

вид;аєтьсн дещо спірним. 

Спростуuанпя порядку видачі юштків на прої.щ у Jалі:шичному 

транспорті, безумовно, спрощує порядок їх придбання та економить час 

при їх оформ'Іенпі r\ пт чи с ця норма по>итивІІою 1 точки зору 
підвитцепої можJІиnості махінаJ~ій з біJІетами, ~:о11и маt' місце масове 

скуповування ОІТН'ІІВ, а по1ім n<>репрш~аж їх за по;~;віною ціною 

( особпиво під час •Jітніх відпусток та Jи:мових свят), насгання страхового 
ВИПадку (прОЦЄ!\урrt 1\ОВСДСВПЯ ТОГО, ЩО Ci"ll\.1\' ЦЯ .'lЮДИНа ШПребує 

вtпmати страхових виrтат :шачrю ускладнилася) і т. ін. Раюм з тим 

побільшапо роботи і у прзноохоронних органів, які гепер ма.ютr, 

виявляти осіб, які займаються масовим скуповування:м квиткін задпя 

нодапьшш·о їх перспродажу. Довоні часто представники 

правоохоронних оrн·анів шерталися щодо отриманн» інфорщщії про тє, 

куди поїхала та чи інша пюдина, тепер же, після відміни іменних 

квитків, таку інформацію отримати немож.тrюю, що, fіt>:шерt>чно, 

уск11адшоє процес рщспі;~унання тих чи іІ-Іших ·щочиніе 

Разом з п1м. анаnізуючи норматинно··правоиу базу інших ;~ержаu, ·ю

крсма. Росії, мnжна ві;1.найти норму, яка нкюує на те, пю оформлення 

проlзно;о Nжу:мента (юштка) на потяг дальпьоІ"О прямування прово

диться 1-ta під.ставі в~ТJ.омостей про документ, що посвідчує особу пасажи
ра (пасnорт, військовий .квиток, rюсві,rІчеrшя або інший документ, rцо 

посвідчує особу, а дrя діrей у віці до "14 років- свідоцтво про народжен-

ня або інrпий докумрнт, що rюсRіл,чус особу), а для осіб, що мають право 

штати ЕартосІі проїзду і:\ знижкою або безкопrговного проі:І;:.,')', крім 

того,- на пі,а:ставі .n.окументів, що підтверджуюп, зазначене право. Також 

ІН<азуІться, що при оформпепні прої·чюго документа (квитка) н:а потяг 

дальнього пря'-rування вка:.~інка н нім прі·шища пасажнра і номера J"(оку

менrа, що носвідчуt" особу, є обов'язкович.[3J 
Тож, як бачимо, практикrt пред'яв•rення до~-.умента, що посвід.чує 

(JСобу при придбанні квитка на проїзд за,пізничним трапспортом в Росії 

діє і діє досить успішно. ВідповL'І.но до положень пункгу 2.3f; роздіJJУ 2 
ГІравил перевезення пасажирів запізнични:м транспортом, які, як вже 

відзначалося втратили чинність, до проїзного документу вносилися 

прізвище та ініціани особи. Російський же законодавець пішов ще далі. 
Окрім прі>вища пасажира, u квитку повинен вказуnатнея і номер доку

мента, що посвідчує особу. І надані, щоб зняти відІювіда.'Іьні.сТh з касира 
1а )І.ЮЖ.пиnі поми,Іки 11~~ час внесення в кв~rrок прі3ВШЩ1 та номера доку

мента, що по.-:ві,цчує особу, російський :{і\Конодм.епь г.пановив, 1до паса

жир при отриманні проїзного документа (квитка) новинен переяірити 
праuильнісrь нк<І3ііНІІ'Х в ньому нрі·;вrrща, Іюмер<t ;.~окументу, що посвід

чує особу, рекні·нпін пої:щки ~rr.aтa відпр<шлення, номер потягу. -~юrізни

чні станціЇ відпраrпеннн та призначення) та іншої іІІформації fЗ]. Тобто 
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пасажиробов'язаний самостійно контролювати правильність та відпо

віднісrь"ійсності усіх необхідних реквізитів у своєму квитку задля уни

киеНІІЯ можливих непорозумінь при посадці на потяг та при: подальшо

му здійаенні ПОЇЗДКИ. 

На ~~:умку автора доцільніше було б навпаки вимоги щодо 
оформл~ня проїзних документів зробити більш жорстю'fми, хоча б на 

приклад1 Росії. Законодавець же пішов іншим rшrяхом - rшrяхом 

спрощеІІІіЯ цієї процедури, що, в свою черrу, може мати негативні 

насїІідкІІ. Взагалі ж автор схиляється до тієї думки, ще пр~п.' явлення 

докумеwа при купівлі квитка на проїзд залі·шичним транспортом є 

необхідJмм та єдиним nрийнятним способом укладеmІЯ договору 

перевеЗІffНЯ пасажира за:'Іізничним транспортом на сучасному етапі 

розвитк) українського суспільсгва. 

Нато~Іість, nоложення щодо оформлення повних та дивчих квитків 

у приміському сполучеmrі залишилося без змін, тобто квиток на примі

ський Пі!ГЯГ можна придбати без пред' srвлеmІЯ паспорта чи іншого до
кумента, який посвідчує особу. [1] З цим положеmrям в втор повнісгю 
погоджуєгься, хоча б з тієї причини, що вартість квитю:ІІ на потяги примі
ського сюлучеНІІЯ не настільки висока, аби вимагати пред'явлення до

кументі!, що посвідчують особу пасажира. 

В той же час, ЗІіщю з Правилами перевезеНІІЯ пасажирів залізничним 

транспоrгом особам, які мають право на піТІЬговиИ чи безкоrrгговний про

їзд. ОФ()rмлюються безrmа1ні або пільгові квитки в квиткових касах за 

пр~' явленням дійсного документа, який посвідчує право но~ пільги [1 ]. 
Тож, автор вважає, що наведені положення потребують 'JМін, а 

відміна 1азначеmrя в квитку прізвюца пасажира була rюспі.Jшюю та 
невірною. Адже саме вказування прізвища пасажира в квитку є однією з 

тез доведення пасажиром правомірності вимог щодо поновпення прої>

ного дш;мента у випадку його втрати чи пошкодження. 

Спиr~к літератури: І Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, 

вантажобаrажу та поwти залізничним транспортом України: Нгкю Міністерства 
транспор1) та зв'язку вщ 27 11'Удня 2006 року N~ 1196 /І Офщійний Вісник України. -
2007.- N!!Lб. Ст. 1065; 2. Про з!Пвердження Порядку оформлення розра<ункових і звітних 
документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних докумf:нтів на залізничному 
транспор-п Наказ Міністерства транспорту Украіни, Державної подап:ов)Ї адміністраші 
від 24 жоІГня 2001 року N2 712/431 // Офіційний вісник Україн~. - 20}2. - N2 7. Ст 
318;.3. Об утверждении Правил оказания услуг ло перевозкам на желе-шодорожном 
транспор-п пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личнь1х, семейнь1х, 

домаwних~ иньrх нужд, не связаннмх с осуществлением предпринимательской дся:rель

ности: Псхrановление Правительства Российской Федерации от 02.С3.2005 N2 ІІІ, 4. 
ОжеrовСИ. Словарь русского язьtка. Издание одиннадцатое, стерео1ип:юе. І Под ред. 
Н.Ю. ШвеІовой. М.: ИздательСТВ<J «Русский Я:ІЬІЮ>.- 1977 r.- 847с. 
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Ковтунова Л. Ю. 

ОБСТАВИНИ, ЩО УСУВАЮТЬ НЕДІЙСНІСТЬ ШlІЮБУ 

1. Нерідко обставини, які були перешкодами для укладення шлюбу, 
після укладення шлюбу, аТJе до визнання його недійсним, зникають. Тим 

самим пшюб втрачає свій: протиправний характер. ЗбережешІя шлюбу у 
таких випадках є біпьш доцільним, ніж визнання його недійсним. З ме
тою охорони та зміцнення сім\ захис:гу прав та інтересів їі чпенів сімейне 

законодавсrво України пе~fJ.бачає можпивісгь санації (оздоромення) штобу. 
У доктрині сімейного права поняття «санації шлюбу» визначається 

по-рі:шому. На наш погляд, санація шлюбу, укладеного з порушения.м 
8стано1Jлеиих закоио.м Вимог, - це ухОалеиня судом рішеиия 11ро ВідмоВу 
у позоВі про Визнаиия uІЛюбу иедійсним Виаслідок юридичиих фактіВ 
8ідсутиість чи наяВність яких надає праВозгідності шлюбу. 

2. Вегановнена СК УкраІни можливість санації IWnoбy дозвоняє на
дати законну силу ІWпобу, який був укладений з неповною сукупнісrю 

юридичних фактів. Юри.Іичний факт, який був відсупіій при укладенні 
m;-.юбу, може виникнути вже після уюrадення недійсного шлюбу і тим 

самим заповниги юридичний склад ш;nобних правовідносин д11я їх но

рмального функціонування. 

Обсrавини. що усувають недійсність ппnобу, можна розподілити на 

дві групи: до першої групи віднести ті, відсутнісгь яких надає пппобу 

законної сипи, а до другої групи - ті, наявнісгь яких ней:тралізує недійсність 

ІІlТJюбу. Огже, до перtщІї гpt;rzu нплежать: 1) наявнісrь нерозірваного шлюбу, у 
одніє'і з осіб, які зареєсrрували оDІІОб; 2) обсгавини, які засвідчуваJІИ відсут
нісгь згоди особи на ІlППОб; 3) обставини, які засвідчуВаJІИ небажання особи 
сrвориги сім'ю; 4) педасяшення ІlППОбного віку; 5) відсутніСІ'Ь права на 
ппооб. До другої групи належать: 1) вагіпюсті дружини; 2) народжеШІЯ диги
ни. Практичне значеJшя наведеної кпасифікації полятає у тому, що суд. 

розглядаючи позоJІ про вишання rшnобу п~йсним, має всrановиги відсут

нісгь обпавин першої групи та (або) нasruнicrь обставин друrої групи. 

Д·ІЯ зазначених фактів закон містить і'<шеративний припис щодо 

неможливості визнання шлюбу недійсним J;.ІРИ їх наявносrі чи відсутнос

ті. Проте, виходячи зі зміс:гу ч. 2 cr. 41 СК є підсrави вважати, що суд 
може відмовити в позові про визнаШІЯ ІWrюбу недійсним і на засадах 
диспозитивності. Оскіпьки, по-перше, суд відповідно до ст. 41 СК має 
право, а не зобов' язаний визнати шлюб недійсним у вказаних у стюті 

випадках, а, по-друге, при вирішенні справи про визнання ІWПОбу недій
сним суд бере до уваги, наскільки цим шлюбом порушені права та інте
реси особи, тривапісrь спільного проживаШІЯ подружжя, характер їхніх 
взаємин, а також інші обставини, що мають ісrотне значешпІ. Таким 
чином, обставини, зазначені у ч. 2 ст. 41 СК стають додатковими обста
винами, що усувають недійсність шлюбу. Однак, при вирішенні справи 
суд бере до уваги зазначені об<:тавюш, але його рішеШІЯ не обов' Я3ково 
має базуватися на них, як на безспірних доказах закош1ості шлюбу. 
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Таким чином, обставинм:, які усувають недійсність uurюбy, є юриди

чними фактами правовстановлюючого характеру. В залежності в:і,ц 

обов' язковості їх впшшу на «ІІUІюбні» правовідносини ЇХ ],южна розподі

лити на дві груnи: імператияні та диспоз:итивні. 

До імперативних відносяться ті, наявність чи відсутність яких 

обов'язково тягне за собою санацію JШJюбу, укладеного з порушенням 

умов його укладення:. До ннх належать: 1) наявність нерос:ірваного rшло
бу, у ор;нієї з осіб, які зареєстрували шлюб; 2) обставини, які засвідчували 
відс:утІ:Іість згоди особи на шлюб; З) обставини, які заоз~..;чуваrrи: неба
жаnня особи створит}"[ сім'ю; 4) иедос:ягнення шлюбиого ві,.у; 5) відсут
нісгь права на шлюб; 6) вагітноСJ·і дружини; 6) народження дитини. Пе
рt>лік іJнператишшх юридичних фактів є вичерпним. 

До дucno:mmu6uux юридичних фаюпіВ па.лежать ті, які враховуються 

тільки у сукушюсті з вcLva іншими: обставинами справи і прн їх :наявнос
ті суд має право, проте не зоб он' язани:й, вюнати дійсним шлюб. Крім: 

того, дані умову мають Значення при порушенні не бущ>-srких умов 
уктrадення шлюбу, а тільки якщо шлюб був 3ареєстрований між усинов

лювач~м та усиновпеною ним дитиною з порушенням вимог, встановле

них ч . 5 ст. 26 СК, між двоюрідними братом та сесrрощ. між тіткою, дядь
ком та rшеміл.rіИІ<Ом, ruтеміfпіl1Цею, з особою, яка при:ховюrа відомості 

про стан свого здоров'я, наслідком чого може стати (стапо) порушення 
фізичного або психічного здоров 'я: іІІшого з подружжя чи їхніх нащадків, 

з особою, яка не досятла шлюбного віку і якій не було надано прана на 
пиnоб. Оrже, диспозитнвними юридичв:ими фактами, які усувають не

дійсність шлюбу, є: 1) відповідність шлюбу правам та інтересам особи; 
2) значна тривалість СІІ.іrrмюго проживання подружжя; 3) . задовіJ1ЬЮ1Й 
характер взаєм.ин між подружжям, я.кі свідчать про В"ИіlІНКНення між 

ними сім:еИлнх стосун:ків 11) іншj обстат;rни, що мають істотне значення. 
Перt>лік диспозитивних юридичних фmпів не є вичерnни:и. 

:~ . Інстwrут санації пmюбу у СК зазнав значних змін у порівнянні з 

раніше чинним сі~rейним :щконодавсrвом. його доцільнісл; не осnорю
ється вченими-юристами, проте він погребує значного іщоскона11ення. 

По··перше, необхідно главу 5 СК доповнити окремою ст<rпею, яка б міс
тил.а перелік тих юрид;и:чних фактів, які на,а,ають правозгідності шлюбу, 

уКJІадєному з порушенням вm011ог чиluюго законодавства. По-друге, 

встановити момент, на який мають бути у наявнасгі зазначені юридичні 
фю,-ти. Таким моментом має стати момент ухвалення рішення по справі 

судом. По-третє, необхідно встановити па законодавчому рівні момент, з 

якого nшюб, укладений з. порушенням встановлених у зю~оні вимог, є 
правозгіп,ним. Він має вважатися правозгідним з моменту відпадіння 

юридичних фактів, від:сугність яких, надає шшобу правтгідності або 

вшІИКнеmru юридичних факгів; які нейгралізують його незаконність . 

Крім того, необхідно надати подружжю право на визнання шлюбу у 

с.удовому порядку дійсним, яюдо: 1) шп:юб було зареєстровано :J особою, 
яка вже перебуває у шлюбі і попередній tшnоб припинено до анупюван-
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ня актового :шпису щодо повторного пиюбу, nроте цей актовий запис 

було анульовано; 2) шлюб було зареєстровано :і особою, яка є недієздат
ною, але іІ діЕЗдатність було відновлено за рішенням суду; 3) шлюб бупо 
зареєстровано між родичами прямої ліній споріднення, а також між рід

ними братом і сестрою в разі оспорювання споріднення. 

Мельниченко Ю. В. 

0СОБі1ИІВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КВАJІ.ІФІКОВАНОГО 

ЗАЗНА ЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ 

Правова ох.::~рона кваліфікованого зазначення походження товару 

має велике значеmІЯ, оскільки воно надає споживачам інформацію про 

географічне походжеюІЯ товару, та про власnmі йому якості, унікаль

Ні(ть та непоаторність, на специфічні вміння людей nевної місцевості. 

Попит на товари, :~азвичай, підвищується, якщо вони містять інформа

цію про най:менуванtІЯ місця їх походження. Купуючи товар, споживач 

хоче бути tшевненим щодо цих власrивостей і якості товару, які визна

чаються місцєм, де його виготовлено. Тому вибираючи товар, споживач 

орієнтується на :Jазначення походження товару. 

В Україні правове реІулювання відносин, пов'язаних з зазначенням 
походження: ·rоварів передбачене ЦК (Глава 45), Законом України «Про 
охорону прав на зазначення походження товарів», та Законами України 

<<Про захисr ai,J недобросовісної конкурею.Ці», «Про охорону прав на 
знаки для товарів та послуг», «Про захисr прав споживачів>>, «Про рек

ламу>> тощо. 

Відповідно до законодавсrва кваліфікованим зазначенням похо
дженням товару є назва країни, населеного пункту, місцевості чи іншого 

географічного об'єкта, яка використовується для позначення товару, 

особниві влас'Ивості якого винятково чи головним: чином визначаються 

характерними ;:шя даного п•оrрафічного об'єкта природними чи І та 

ЛЮДСЬКИМИ Чl%ННИКаМИ. 

Право на .~юшриста.ння зареєстрованого кваліфікованого зазначення 

походжеmІЯ товару належить виробникам, які в географічному місці, 

зазначеному у Державному реєсt·рі України назв місць походження та 

географічаих зазначень походжеmіЯ товарів і прав на використання 

зареєсrрованих ква;tіфікованих зазначень походження товарів, вироб

ляють товар, особшtві власr·ивосrі, певні якосгі чи інші характеристики 
якого відповідають тим, що внесені до Реєстру, та діє від дати їх реєсrра

ції. Володілец;, може розміщати зазначеffііЯ походження товару на това

рі, упаковці, ре11лам:і, проспектах, рахунках, бпанках та іншій докумен
тації, пов'язаній 3 вве,цеmІЯм товару в rоспо,':І;арсt.кий обіг. Воподілець має 

право також проставJІЯти поруч :1 охоронюваним зазначенням попере

джувальне мар~:<.ірування, що свіцчиrь про наявність його державної 

реестрації. 
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При використанні кваліфікованого зазначення походження товару 

птрібпо звернути особливу увюу на збереження якісного 3в'юку між 

товаром і геснрафічним об'єктом. Якісний зв'язок проявляєтьск в осоСі

гrивих Н!ШСТfШОСПІХ ТОВару, ЯКі ВИНЯТКОВО ЧИ l'ОЛОВНИМ ЧИНОМ можуть 

бути обумовТJ:ені його геоrрафіqним походженням, наприкгrа.-'1. клЬ...tатом. 

(рунтом або традиційними способами виготошн:ння. Такий зв'юок по

винен з;шишатись постійним, незмінним поки діє реестрація кваліфіка 

ваного '!азначення похо,tl,Ження товару, або товар 3берігає свої особли-· 

ві/ пенні впасппюсті. Якщо якісний зв' язш; недостатній, тобто відмuші 

властивосгі вІлначаюп.ся не головним чином, а тільки в невепикій сту .. 
пені, наименуванням є вже не кваліфіковане зазначення походженшJ 

товару, а просте зюначення походження товару. 

До зазначених факторів належап,: кпімат, грутп, вода, роСJІИНІІЇС!•· 

певної місцевості, яІ\ів пивають суп·сво на вшtєтивосr·і товару, а таю.•!t< 

особшmі вміння, lІtайстернісп. (секрети виробництва) та трудові нави•ІЮ!, 

які передаються ., поконіпня у покоління н місцях традипійного промислу. 
В якосгі висновку, зазначимо, що потрібно вводити спеціальний ко

нтроль з боку державних органів за умовами використанням кваніфіко· 
ваншо :шзнач<сння походження товару. Це потрібно для тшо, щоб свое 

часно реаrувати на втрату кваліфікованим зазначенням походжІ.'НШі 

товару своєї ро:ші:шавальної здатності, та запобіганню розмитrя Ю1КJІJ<'

ЧІЮго пр.н~а (леретворення в родове позначення) на Іп,ого. 

Перова О. В. 

КВАllІФІКАЦІЯ lІРАВОЧИНУ, ЯКИЙ ПОРУШУЄ ПУБЛІЧНИЙ ПОРЯДОК 

1. Згі,'J.!Ю воножень ст. 228 ЦК правочин вважається гаким, що пору
шує пубніч:ний порядок, якщо він був спрямований на порушення кон · 
ституційних прав і свобод пюдини і громадянина, зюпш•ння, пошко 

~ження майна фі:;ичної або юридичної особи, держави, Автономпоі 

Респубrrіки Крим, територіальної громади, ш.•3акоппе завшюдіння ним. 

,'J,ія- Іюлевиштення щодо укпадення правочину, який порушує ну

бпічний поря-док, є дією, яка не під .. пягає оцінці як правомірна чи непрд · 

помірна. Юридичній оціtщі пі;.J,пягає спрямованість приватної волі (й 
зміст) щодо можшшого встановлення такого регунятора, виконання яко

го (приведення в дію) не сумісно з існуючим правонорядком. Тобто 1; 

скшщі дій, які складають будь-який правочип, п:ідпягає встановленню 

гой елемент, >а яким зазначені дії, в силу порушення публічного порІ!/1,

ку, визнаютr,ся юридичнобадужими. 

2. Правочини розглядають як усвідомлені, ціпеспрямовані, Ію.пмжі 
дії фізичних та юридичних осіб, здійснюючи які вони нрагнуп, до дося

пrепня пеаних правових нао1ідків. В правочині виділяють волю, волеви

ЯШІеюш та підставу (ціпь). РозгдЯ)l: дій- волевиявлення щодо укла,щ•нш; 

праЕ;очин:у, якш1 tюрушує публічний норя.'J.ОК, без оцінки в категоріях 

правомірності або неправомірності, дозволяє уникнути встаІЮВШ'ІПІЯ~ 
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вини сторін, їі форми (умислу або необережності), яка має місце у науці. 
Категорія <<Вина>> не може бути застосована до правомірних дій. Ці дії 
завжди усвідоJІ.uпоються суб'єктом та настання наслідків, передбачених 
цими діями є бажаним та очікуваним. ЗначеmІЯ договірних відносин 

полягає не тільки в тому, що вони розповсюджують норми об'єктивного 
права на егор они, а й ще в том, що суб' єкти на підставі юридичних норм 

через правочин в тих чи іmпих межах своєю єдюіою волею регламентують 

зміст взаємних прав та обов' язків. 

3. Больова дія спрямована на досягнення правової цілі, заради якої 
учасники цивільних відносин вчиняють правочини, є їх підставою 

(causa). При укладанні дійсного правочину ціль носить правовий харак
тер. В дійсних правочинах - набуття права власності на майно, права 

корисrування ним, отримання постrуги та ін. Юридичні наслідки, які 

виникають внаслідок укладання правочину, становлять його правовий 

результат. Види правових резу:Іьтатів різноманітні: набуття права влас

ності, перехід: права вимоги від кредитора до третьої особи, виникнення 

повноважень представника і т.і. Для виконаного правочину характерно 

співпадіння цілі та правого результату. 

Відповідно до ст. 228 ЦК, кваліфікація вольової дії такою, що пору
пrує публічний порядок, відбувається за небажаною соціальною (соціа
пьно-економічною) ціТІJПО, тобто такою ціллю, яка не ві.ц:повідає встанов

леним державою основним нормам про суспільний, соціальний та еко

номічний устрій суспільства, спрямованих на дотримання та повагу 

такого устрою, забезпечення правових приписів та захист основних прав 

та свобод громадян. Соціальна (соціально-економічна) ціТh слуrує тим 

критерієм за яким дії кваліфікуються як правочин таким, який порушує 

публічний порядок. 
3. Критерієм небажаної соціальної (соціально-економічної) цLrri, як 

підстави дпя кваліфікапії правочину недійсним є очевидність спрямова

ності на порушення публічного порядку. Оскільки воля сторін, що ви

значає правочин, виявляється сама з тексrуального змісrу цього право

чmrу, необхідно щоб протизаконність мети правочmrу випливала з його 

змісrу, з самого його сенсу. 

Обставини, які знаходяться за межами змісту значення не мають та 

його сили не поруmують. Для судьби правочmrу байдужі мотиви, якими 
керувались сторони при його укладенні, хоча б ці мотиви протизаконні 
чи навіть злочинні Для чого я купив ніж, - для того щоб різати хліб, чи 

вчинити вбивство, - відповідь на це питання для дійсності договору 

купівлі-продажу ніякого значення мати не може. І при тій, і при іншій 

відповіді - цей договір залишиться в сИJІі, оскільки ті міркування, ті мо

тиви, які спонукали мене для укладення договору, знаходяться за його 

межами. Сама по собі мета спрямована на порушення публічного поряд
ку педостатня для кваліфікацf:і правочину як недійсного, ця мета пови

нна бути очевидною, а спрямованість на порушеІrnя публічного порядку 
повmпш вИІІЛИвати з його змісту, з самого його сенсу. 
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4. Правочини, що порушують пубнічний порядок, не є злочинамн 
або адміністративними простут1ками. Спрямованіоь правочину на по

рушення nубні'ІНОJ'О порЯ,'J;ку не пониІ-ша змішуватнсь або ототожнюnа

І'ИСІ· з ці•Jями,. які заборонені нормами адміністратишюго чи кримінатн, .. 
ного законодавства. Ці цілі (ціпі, які заборонені норм.t .. \ПІ ацміtпстратил
ного чи ;ччшінащ,ного права) очевидно мають спрямоІJ<:ШІСП, на поrу

шеннн пубпічІюJ о порядl\у. апе не обмЕжуються ними. 

Канішева К. М. 

І ~ИВІ/ІЬі·ІО-ПІ'АВОВJ АСПЕКТИ ПРОФІі'ІАКТИКі1 

ДОМ1\ШНЬОГО НАСИЛЬСТВА У НІМЕЧ({И\П 

Неі заг,шьно.'rнцські пробні.'МИ починюоться в сім'ї. В НёШІ •Іас спеціа

:fісти виді!ІІJюл. ;шг. оснtнші типи сім'ї -- домінаторна (1 от•1:нтарн<І) і 

партперсJ,ка (НеІІн.жрати<ош). Психологи В13ажаюrь, що суспіТ1t.ства, fJ 

~ІЮ1Х Ш'р~ВЮКсНОТJ, '1\JГіШЇТарпі СТОС)'НК\1 В СЇ:\1 1Ї, JІel-KO МОЖ)'І'Ь СТдl'И Т<JТ(І 

.•тітарпими, а суоrі1І-ства, в JІКИХ псренажаюп. партнерс1.:кі сім'ї, маюп.

(іі,Іипе шансів стат>JІ нсмократн.чни~-rи. Чому ж при ІІсtЯВJЮ•:ті ЗсІКОНЩlіІВ 

•ю.l ба ІИ і '!1>,іJіснснн: ряд)' '!а >шдів з попередження насильства нроблбІ·і 

не пиріп,уєп,ся7 Очс·видно, що rо.•ювЕу poJJь відіграют. 1·і соціат.ні ~1 

('КОНО\-tічні tн~!І·зра:~,;JН, як} панунУгь у Д4~р:~аві. Крім того, ц.:тя виріuтсІо-Lя 

нроблсмн паснлr.ггв.І пепGхідІІсІ біш.ш 1 існа юасмоді3: між пр<ш(юхор•.JJJ

ними орРшами, с,;є,,ІІLJни.ин .ШЮІадами. судовою пrстемою, багап.ма 

ішrп1ми ;J.('ржаннимІІ й неуря,.:lовими орr·анізаціями, ю<.і прапюкпь у І (ій 

•фсрі В зr!Jнку 3 цнм, необхідно :Jвернути увагу на до:від ·.шрубіжннх 
краУн. Рс-1Г'ТЯtІемо, як ці Jнгг .. ншя вірішуюп.ся в "!аконодавсrпі Німеч'ІІІ
Ш1. Цивньш• зак\ЧН•.J,.ЗВПРС, що використовується п Ні!ІЕЧ шн1 у нрофі

чактиці номсштньоІт насvльсr ва .. характеризуєп.ся нови:пюю, нідносною 
с<н.юспинІспо та ·1. І.апrі-~·rю снужити апьтсрн.зтивсю криміна_щ,ному 

перес,rілупмшю [2]. При цьому превентивні функції крииінаю.Іюго пра
ва проловжу':оп, (".Шl'ПОІ>ати неі сфери профіТlаК1ИКН <р~Іміна'ІІ>Ію

нравовин захистом ,J,ерж<ша аадає нракош1м ціпноо:ям бlттьшої знаЧ)'" 

пюсті, а спюреннн та Jастосуваннf цих норм обіцяє цілr-юслю

оріопаціний ІШЛИБ на ін-див~Jу<тьну 1а ~tасову свідомkп.-. Ра>ом з ти~і 

Уряд ФРН вважає найбі.тn,ш перснеІІтипними ті програІ.нІ rюпередження 

шочннності, які 3находят;,ся nоза кримінальним пр-~вом або є <t1Jьтер

нативою криміна.'І&; rим санкціям, залучають сім'ю або сuці<оьний кон· 

теJ<;СТ. ОСН()В)' цивіСJьноrо 3а:конодавства антинасиn.І.ннцькоrо спряму

напня с; ановг;ятt. Закон про пиніл.ьно-правови.й захист від напtльсша; 

О1 ювж~нн й §І 361>, р,., Німсциюго циніnи юго у.;юження (І ІЦУ), що перед
бачає надання будинку подружжю для ро:щіrrиюrо пр:нпшавня; узго

джений з Законо~t про 1ахио· від насильства §14 Закону нро партнерсьJ.<.е 
співжи:rтн [З_/ (щодо нисслення 3 будvшку одностатевих rнртнерів); § 1666 
НЦУ -- но1;3 ре;]акція щодо су;J;ових :~аходів у разі ·,;ач•о1и фіJичному, 
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психічному, духовнану здоров'ю дитини чи n майну; нова редаюJ;ія § 
1631 НЦУ (пиСІ·оп.щ 2000 р.), яким встанщшено право дитини на вихо
вання без насильсrва, тобто недопуСІ'ИМість тілесних покарань, психіч

них травм та іmпого, що посягає на rідність дитини. Закон доведено до 
відома насепення ФРН ціrrьовою урядовою кампанію під лозутп·ом <<Бі
льше ІІІ)т!І'И до дітей>·. К. Бусемани зазначає, то під вWІивом нововведень 

спосrерігався поз~rгивfП.fЙ розюпок [4]. Основним цивільно-правовим 
засобом бор(л:ьби :~ домапшім насильством є надання потерnілому права 

видворення обв11нуваченого із спіт,ного житла, заборона зусrрічатися, 

наближатися чи (та) контактувати з потерпілим. Цей засіб функціонує 
одночасно із заходами поліцїі щодо прискореного тимчасового виселен

ня зі спільної домівки, виражаючи сутнісrь Закону про циві'ІЬНо

правовий захист uia: н.апшьства [5] (далі - Закон). Прогноз Першої допо
ІІіді щодо серйоШ,1Х наснідків д.rrя злочшщів у разі прийняття проекту 

нього Закону виправдався, спеціа.rrьні дослідження підтверджують їх 

настання. Закон набрав чиннопі 1 січня 2002 р. на території ФРН разом 
з оновленими закона:ни про попіцію земель. Віл створив кращі правові 

можливості д.'ІЯ ·щ>:исту від домашнього насильСІ-ва шляхом засrосування 

судових та поліцейсм:их заходів до осіб, які вчинили насильницькі дії чи 

погрожували ними, та >апочаткуван юридиqне визначене регулювання 

цеяких видів стшп;іmу - переслідуЕ.ань, застосовуваних обвинуваченим 

особисто або за ,..І,о:помогою iimrиx оrіб, організацію <<Випадкових» зустрі

чей тощо. Закон передбачає, що суд своєю постановою може на певний 

qac заборонити обвинуваченому: заходити в спіJІЬну квартиру; наближа
тися до будинк.;т на певну відстань; з'являтися та знаходитися в nевних 

місцях насепеноt'О пункrу (на робочому місці жінки, в дитячому садочку, 

де знаходиться їх цитина, школі, де навчаються діти, тошо); вступати з 

потерпіJюю в оювесний контакт на вулиці, по тепефону та іл. Законом 
спрощені умови, при яких жінці надасться (на певниИ час) для одноосо
бового проживання- спіJП,на чи сімейна квартира. НадаюІЯ права корис

туватися спільнло К!!арrирою тільки потерпіпій нада~о""Ться за їі заявою, 

якщо вона перебу;~ає в фактичних чи юрид:и.чне оформлених штобних 

відносинах з насильником, а також тоді, коли потерпіла не вказана в 

договорі найму кЕартири. Поліцейські заходи здійснюються тоді, якщо 

особа опини.лао:. в небезпеці. Мета Закону - захисг окремих громадян і 

внесення вк.rrаду в елюрення суспільного клімату, в якому б унеможлив

mоватrося наrиш>СІ'ІЮ в будь-якій формі, особливо проти жінок та дітей, -
бутrа досяпrута, безпРка та умови цивіrrьно-правовоr·о захисrу nоліпши

'ІИСЯ. Разом з тим у Другій. допов.іді та іІrших джерелах виражена думка 

про обмеженісrJ, можливостей nриватноправових засобів. Вони не засто
совувалися тоді, коли злочини згідно з німецьким законодавством визна

валися <<сусніmне· ш~безпечнимю>. М. Фроммель наводИ'Тh труднощі 

виконання рішень судів щодо цивільно-правового захисrу та не пого

джується з викоЕІаJІіНЯМ заходів переважно потrіцією; судові виконавці цю 

роботу моmи б виконувати краще; в критичних конфліктних ситуаціях 
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цивільне законодавство не падає необхідного захисту (затримааня, 

арешт), .. а застосування криміпальнш·о заководавсrва поліцією можли.ве 
не раніше ніж дmІ rюпереджеrшя загрози. Профілактичні можливості 

цивільного законодавсгва обмежуються здатніспо засrосуван:ня тільки до 

соЦіальне адаптованv1х обвинувачених, які мають що втрачати. Іншим 
поліція може тільки поrршь:ува"І-и, однак погрози неефективні, а жертви з 

причини незахищеності (хоч як свідки) неохоче складають заяви до ор

ганів влади про вчинені значини чи такі, що готуються (6]. ВажТІиво вра
ховувати те, що застосування деяІ<их норм цивіньного законодавсгва [7} 
може провокувати конфлікти. Закон від 1 січня 1900 р. «Про cL\1'IO» сти

мулював руйнування сім'ї . Зміни до нього [8] привели до ~;біпипення 
квоти припинення шлюбу [9]. Запровадження нового федераньного 
ци:ві.Jтню:rо 3аконодавства здійсНювалося· за допомогою спеціапьних про

грам, супроводжувапося науковими достdдження:ми. Рамкові умови для 

поліцейських і суддів щодо захисrу від домашнього насильства (Програ
ма 1\1інісгерства сім\ <rоловіків похилого віку, жінок та молоді) містять 

персліки та вJщзівки що)J,о папіцейських і судових засобів захисту, crвo

pe.IfШJ. дшr потерпілих вільної ві,;:~; насИТІЬства обстановки дпя rтанування 

подальrпих дій [10) . В них конкретизуюп.ся та деталі3уються шгrяхи за
стосувюпm цивільно-nравових засобів. До особливостей здійсшоnаногQ в 

Берпіні Плану дій боротьби з доматнім насильс'ПІОМ [11] на.~н·.жать його 
по:ка:ювість дпя всієї Німеччини, ретельнісn., детаJІьністr, оnрацювання, 

деталізація місцевим законодавсrвом та науковий супровід Оснабрюксь

:кого університету (12]. Центр боротьб.и з домашнім насильством [13] в 
Берлілі допомагає потерпілим консультаціями, наданням зразків заяв 

або підготовкою та супроводом їх проходжеFmя в різних інсrщ·щіих, здій

снює пропагандистську роботу [14]. В Берліні програма ТОП (ді€ також 
на всій територ.U ФРН) враховує місцеві умови та специфіку, викнадені в 

Основних напрям:в;ах реалізації програми ТОА щодо домашнього наси

льства [15]. Однією з особливостей шести створених у Ніжній Саксонії 
«акпmІн:Lх консультацій» є те, що вони поqинають діяти після одержаШІЯ 

повідомлею-ш полідіІ про засrосування домат:н:ього насильства : пропо

нують потерпілим допомогу в rmaпy~am'li nодальших кроків та спів

робітницша з різними установами, інформують про варію1ти дій :l можли
вості Закону про захист від наСИІТЬства, п:ідтримую"Іь звернення в суд. Кшку

льт.щ;!і етапи ланкою в панцюзі «поліція -- консультація-суд». Спеціальне 

вивчення дqсві,..цу робоrи «активних консультапjй» показааа їх раціоиапьність 

та необхіднісгь. У них одержани п:і,щримку ті, які 3 влаf'.ної ініціативи по до

помоrу в консультації не зверталися. «Активні консультації» пада:н:ня:м: інфо

рмації. про різноманітні можпи:вост:і виходу з сімбІ:ної кризи: і реапьною допо

~~>югою набагато зменшували: відчутrя безвихідносrі та безси:штя. 

В дея:ких,з,емлях ФРН наслі;:~;ки запровадження цивільно-правового 

3ахисту вивчалися: з допомогою спеціальних науково-дослідничьких 

програм. Звіти про них М. Рудn,. Р. J1ьобман таК. Гербере [16] (про аналіз 
реаль.ного ВППJ1ву. Закону на якість захисту від домашнього насильсr·ва 
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шляхом поглибленого опитування, експертних оцінок та аналізу доку

ментів, співбесід з з<щікавленими особами, що стали жертвами домаш-

нього насильства) [17] однозначно підтвердили позитmший висновок 
щодо поліпшення си:туацїї після введення змін до закоr-юдав~..~ша. Згідно з 

результатами дослідження У. МюлrІера та М. Шреттле {18] позитивно 
оцінющшася т.г,кож робота поліції з проявами домапп-rього насильства. 

Уряд ФРН планує вдосконалювати подальшу боротьбу з домашнім на

сюІьством проти жінок у рамках програм «Профілактика>>, «Співробіт

ництво між державними інституціями та недержавними пропозиціями 

допомоги», «Зага11Ь:вюфедера11ьпа мережа пропозицій допомоги», «Сен~ 

сибілізаl:~ія», <<Міжнародне співробітництво» та ін. К11ючовою nриватною 
профіпактичною струК1урою в ФРН с Німецькій. форум попередження 

3.ІІОЧИН1Юсгі (DFK), створений в 2001 р . Він поєднує діяm,н.ісгь суб'єктів 
приватного та публічного права, бере участь у розробленні та реалізації 
суспільної загаnьнонаціонаm,ної стратегії боротьби зі злочинністю, ви

дає Л')'рНаrІ <<Форум поперед;>і{ення з.гючинності» . DFK є своєріДної бір
жею профілактичних ідей приватного та публічного спрямування, по-
ш:иреЮІЯ їх сє·ред усіх бажаючих електрон:н~>:rми листами. Розглянуті 

аспе-кrи пробпеми цивільно-правових заесбів профіпажтики домаuшього 

наситrьства (умови crnopefmя, правова природа спеціаТІЬних норм цивітrьного 
законодавсша, )Jет<ті запроваджЕ.'ННЯ та оцінка ефективнсх.··'гі )J,ii) засlгjговують 
на уваJу та под.:urІ.ШЕ' вивче:ю-ш, зокрема з точки зору особш1Восt'ей :йСІосу- 

вання в інпшх !(раїнах. Викорисrання німецької модепі в Україні те не було 
предметом дослідження. Однак відомі виnадки запозичення іноземного досві

J-..;у дають пjцсrави при:пусrюи, що в у країні також (як в їі сусідів-членів cq 
існують тру,1.1;нощі сприй:нягтя іноземних правових явиш. ДТІЯ їх подолаш:ся та 
розвитку единого, не строкатого європейського правового поля в ЄС викопу

ються декіль.ка програм, спршюван.их на подолання мовних, термінологічних 
та пов'язаних з ними [19] imnиx перешкод [20]. 

CntfCOK літератури: r· ОлеКСf\Ндра Лясковська <<Про nоnередження насильства в 
сім'ї». w-ww.t:нnil;rtimes . com.ua!шt/articlelsociety/family . 2. l'rommel М. lпstrumeпte der 
gegenwartigen Ar.tidiskriminieruпgspolitik -- mehr _Kontrolle dш·cll Stilгkш1g zivikr 
Opteпechte//\~'\\'W kik ~sh .uni-kie!.de. З. 3акон про зареєстроване партнерство (Gesetz 
Liber die ЕіпgеіrаЕ;епе Cebenspartпcгsc!шft (l,ebenspartnerschaftsgesetz CPartG) 
Bundesgesetzblatt Jartrgaщs 200 І Теі І [ Nг. 9, atшgegeben zu Aonn am 22. J'ebПJar ?.ОО І - , S. 
регулюс відносини співжитrя зареєстрованого одностатево го подружЖJr. 4. Bussrnaпп, К., 
Stнdit3 zu dеп Aus1virlcunє:eп des Gesetzes zнr AchtШlg d,er Crewalt. in dcr Erziehung tшd der 
begle itcвdeп Kamp;lgne «Mel1r Recl1t vor Kinderm>. Elternstudie, НаІІе u. а. 2002а. Buss.marm, 
К, Das Rec!1t a11f ge\valtfreie Ь1-ziel1tmg aus juгistischer ·und empirisc!·1er Sic!Jt., in: l0ami!ie -
Partпerschaft- Recht, 2002Ь, 7, S. 289-293. Buss.maпn, К, Krirniпalpгaventioп durch Busiпess 
Ethics, Ursacl1en vоп WiJtschaftsk·тi.miпal itat und die besondcre Dedeutнng VОІІ '#erteп, in: 
7.eitscllfifl flir Wi11schafts - uпd Uпtemehmensethik, 2004, 5, S. 35-54. 5 . Gesetz zur 
Verbesseruпg des ;ciYilgerichtlichen Sclшtzes Ьеі Gev;alttateв und Nachstellungen sowie zнr 
Erleichtr~rung der Obe1·JassJng dег Бhe"l1юhпung Ье:і Тгеnпuпg vorn 11. Dezember 200 І (ВСГВІ . І 
S. 3513). GewSch(l» ·-назва закону Ііершими буквами; «Cre•;valtschutzgcsetz»- скорочена 
назва, перекладається як Закон про захист від пасfІЛьства; «Gesetz zur Verbesseгung des 
zivi lgerichtlichen Scfшtzes Ьеі Oewalttaten tmd Nachste!lungeп sowie ..:ш Er!eiфtt:гшig cler . 
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OЬerlassung der Ehewolшung Ьеі Trennung»- повна назва Закону, перекладається як <<'Закон 
про поліпшення цивільно-правового 1ахисту від насильницьких злочинів та пересліду

ванІ,, а також npo спрощення передання подружнього житла при відділенні>>. 6. В статті 
«Насиль.ство -це не доля, або при яких умовах функціонує цивільно-nравовий захист вш 
домашнього насильства?>> (Frommel M.-Gewalt ist kein Schicksal - unter _"·еІсhсн 
Bedingungen funktioniert ein zivilrechtlicher Rechtsschutz gegen hausliche Ge,valtry // 
ІNWW.KIК-SH.lJNI-KIEL.DE . 7. До основних нормативних ю:тів, які регулюють відносw
ни у сфері сім'і та впливають на них, Д. lllвaб відносить (крім Німецького цивільного 
уложення) вісім законів: Закон про рівні права чоловіки та жшки (від 18 червня 1957 р) 
Закон про нове регулювання шлюбіІІ (від 4 травня 1998 р.) та деякі шші (ди11.: Schwab І) 

Familienrecht.-11.Auflage.-Verlag СН Beck Munchen.-2001.-S.-4-5. 8. Передбачили попе
редження зловживання ІІІЛюбом та усиновленням (23 листопада 1933 р.), «Захист німець
кої крові» та « ІІімецької честі» вщ євреїв. циган, хворих окремими хворобами ( 15 вересня 
1935 р., ~ак званий Нюрнбергський закон про расу); запроваджували припин.:ння шлюбу, 
якщо дружина не могла чи не хотіла народити, навіть тоді, коли у неї в сім'і вже раюше 

були діти. 9. Закон «Про сім'ю)) попри те, шо окупаційні власті наприКІнці Другої світової 
війни вилучили з нього націонал-соціалістську несправедлнвіс:ть, в оновленому ви11іяді 

<сrим•шсово)) більше 50 років діяв в Нtмеччииі- ~о 4 травня 1998 р., а в ЛвсІрй продовж!,; 
функцюнуаатиІ/ Ehegesetz aus Wtktpedta, der Jreten Enzyk1opadte/''-"''W. \Vtktpedta.de. 
RahmenЬedingungen fur polizeiliclte/gerichtliche Schutzm3finahmeп Ьеі ltauslicher Ge\va1t// 
wv"w.bmtsfj.dc. 11 Berliпer Aktionsplan zur Bekampfung vоп h:luslicher ()ewalt// v.;wv•.big
шterventioпszentrale de/. 12 www. wibig.uni-osnabrueck.de 13. \>.iww.big~ 

шtervcпtioпszentrale.de/mitteilungeп/06 1 2_Ьodyshop.lttm. 14. Die Ergebпisse d.:s АЮ· 
Projektes im Eiпzelnelli/www.wibig.uш-osnabrueck.de. 15. l~ichtliпie zurn Tatcr-Opter
Ausgleich in Fi1Jien hauslicher Gewalt Stand 17.09 2002 // www.wibtg uni - osпabrucckde. 16. 
Rupp, М., Rechtstatsachliche lJntersuchung zum Gewaltschutzgesetz, Bcrlin 2005. Lobmann. R. 
und. HerЬers К. Das Modellprojekt «Beratungs - und Interventionsstellen (BISS) fur Орй'r 
hauslicher Gewalt» іп Niedersachseп, Haпnover 2004. 17. Lбbmarщ R. und. HerЬers К. Das 
Modellprojckt «Beratungs - und lnterventionsstellen (BISS) fiir Opfer h:luslicher Ge,valt>> ш 
Niedersachsen, Hannover 2004; l.Obmann, R. und К. HerЬers, Neue Wege gegen h:lusltche C.ewalt 
Pro-aktive Beratungsstcllen іп Niedersachsen uпd ihre ZusammenarЬeit mit Polizei und Justi7, Ваdеп
Baden 2005а; Loonwnn, R. und К. Herders, Міt BISS gegen hau;liche Gewalt. Evaluatioп des 
Modellprojektes «Beratungs-und Interventionsstellen (BISS) fiir Opfer hauslicher Ge\Yclt)) in 
Niedersachsen., Hannover 2005Ь. 18. Milller U und Schrott1e М LeЬenssituation.. SicherlІCit un<l 
Gesundhcit von F rauen in Deutschland. Eine reprasentative Untersucltwtg zu C.C"--alt gegen r:raueп m 
Deutschland, ВсrІ in 2004а. Mйller lJ. und Schrottle М - LeЬeпssituatioп, Sicherheit und CJesundhcJt 
von Frauen in Deutschland. Eine repriisentativc llntersuchung zu C.ewalt gegen Frauen in Dcutsch1aлd 

- Zusammenfassung zentraler StudienergeЬnisse, ВеrІіп 2004Ь. 19. Merk В Die Bedeui.Ung der 
deutschen Rechtswisseпschaft flir die Gesta\tung Europas - Bologna - Anfung uпd 

Ende?»I/WVІ<w.stmfЬajem.de. 20. Г Мошак «Цивільно-правові аспекти профілактики домаur
нього насильства у ФРН))// ВІСНИК АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ .1'12 2 (49) 
Заснований у 1993 році.- Харків 2007. -С.І57-167 

Зінченко В. В. 

ЦИВІЛЬНА ПРАВОСУБ'ЄКТНІСІЬ УСТАНОВ 

ДЕРЖАВНОГО ОЩАДНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 

Державпий Ощадний банк України має досить розлt11ужену сисrему 
своїх усrанов. У його статуті (1) закрhmено положення, відповідно до 
якого Ощадбанк з усіма своїми усгановамп складає єдину систему банку 
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і є юри.цичною особою Стає очещ.щним, що юрюшчною особою Ощ;ц

ниt1 банк Украї»и визнається саме у сукупності всіх його устанон, тоб·го 

ю< сю·ше r(іле. Аналі·1 віцпові,1них роздіГІів статуту Ощад\і.:>кку І(GЗJЮ'LЯІ 

:~ясувати обсиг r(ивіrrмюї правосуб'скпюlті ycтaHt'fl, утворюючих 11ого 

систему, і в першу чергу-- управ'lінь та відп,іпепп, які с сj)іпіями банку. 

Обпасні управління створюютт,ся на підстаr,і наказу і входять до 
єдиної системи банку. Вони не є юр1-щичними осоnами, ціютл 'Jід імені та 

в інтІ?рес<І.х банку, здійснюючи іюго функції на ТІ:'риторії певної тери1 Р

ріалцюї одиниці. Управління є відокремленим госвразрахунковим пі,т

роз;~ілом, підпоря,;тковию бе3посерегщьо правлінню і :щійснює керівни

цпю ;J;іяльністю підзвітних ві;щtrн~нь. Воно очоІrюсп,ся начальником, 

який :~ієна підегані Положення нро управпіння та дmJіреності Опщ,тl,Gа•r

ку. Унранління має гербову печатку, сши кореспон;\уючий рахупок 1 
r-.·fФO. Метою діяльності управління є одержання прибутку в інтересах 

Ощадбанку. 

Функціями управління с орrані><щія виконання банкінськи)< оnера

ній у межах об_,асrі (оргапі>;щія т.1 JafieJneqeння рентаf>е·;ьної рС'бпти, 

·_1fіереження r ротових І(інностей, новірених управлінню, у;;.осконаJІІ'І ІН» 
ТІ'ХНОПОГЇЙ, ІІЇJІ.бір кадрін, інкасація І'ОЩО),: надаННЯ І!ОСЧУГ П~'\:ШЇНІИ1\І 
пі;Іліпенпям (забезнечення нормативною базою, 6:1анками, технічнr1м 

оснаuІенням); здійснення контролю Ja рпботою nіл3вітних ві)!Лі,lент, т<t 
прпвеп.ення їх ревізій; організація бухг.штерського об:rіку та статисntч

ної ЗВЇІ'НОСТі. 

УправТІіпня має право видавати накюи та ро·щоряджен:пя; набувати 

майнових та особистих немайншн1х прав і нести :юбов'я3ашт; пре,"сr,1ІІ

J1ЯТІІ інтРреси банку в суд.1х; укланати договори в межах своєї компt-тен

ції; використовуІІати наявні кошп1 як І<рсдитні ресурси, пршюди'І11 '!ахс>

пи, щодо відкрю·m та :1акритгя терн горіальних бе1баrннсових ві,пділен~, кон

тротовати викорисшння ресурсів, 3дійснюва111 інші діІ, які не rуперсч<хп. 

Ч ІШНО\f)' '\аКОІЮЦа:НС!1ІУ, ПОJ ЮЖ('ТПJЮ І 1р0 фігuю та <ТіН}'1 )'Ощадбанку. 

Нача;п,ІП1К унрав.'ТЇІІІІЯ при:шачаЕ п,ся на rюсаду і ~вілишсп,ся Пріm

rІіrшям Ощадбанку і безпосередньо йому нідзвітний. Управпінпя Ш'І't' 

нідновіданьністt. за 3битки, 3аnодіяні з його вини Ощадбс~нкv і ю :ієнта'1І 

Діяльнісrь )'1Іравпіння ІІрИШН!ЯЕТІ·СЯ за ріrШ.'ННЯ\1 Нап~дової J'<ЩИ 
Ощадбанку та в рюі нікві;:~,аці'і банку. 

Ві,rІ,П.іІІення Ощадбанку також НІ:' є юридичною особою, діс в:ід імені 

та в iirrepecax банку, створюєп-.ся на підставі його наказу. Воно очолю
ється керуючим, який діє на підставі Положення про відділення та дові

Р<'Іюсті, ВІ1Дd'ЮЇ у поряд,ку нер<>іlоручення начальником обпасноПJ 
улрав:rінюr. 

Ві,пділення с відокремленим rоспрозрахунковим підрш;J.ілом Оща.~· 

fанку і здійсню> свої функції на пенній територfі (як правиrю н межах 
району міста а(ю обпасті), мас окремий баланс, який ~<ходи·гь до балансу 
HJ;J.JlOE.i.П.ІJOП> обласноt·о упраютіння, ,1 на кінцевому етапі -до :ше:І."ІЮП> 
бапанrу Оща,r\банку. Відпіпеt-шя має МФО, герGону печатку 1і своєю н<1-
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звою та здійснює свої розрахунки чере:J консолідований кореспондеІпсь

кий рахунок обласного управління. Відцілення гарантує таємницю по 

операціях, рахунках та вкладах своїх к.;тієнтів. Воно несе відповідальність 

за збитки, заподіяні Ощадбанку та клієнтам, в межах неправильно вида

них чи зарахованих сум. 

Предметом діяльності відділення є :щійснення банківських операцій на 

rriдcrani дозволу Ощадбанку, а також організація та :координація робтн 

rrідзвіПІИХ йому територіально нідокремFІених безбалансових відцілень. 

Функціями відцілеІШЯ є організація виконашт банІ<ів<:ьких операпjй 

(забезпечешІЯ рентабельної роботи, збереження грошових цінностей, удсr

сконалення технолшій, rтjцбір кадрів, робота з інкасацїі. 1ощо); надання 
послуг підзвітним безбаmшсовим відділенням (забезпечення нормативною 

базою, бланками, технічюrn оснащешJям) та здійаІеншІ ~.ОІпролю за їх 

діяльністю; організація буХІёlJПерського обліку та статистwrnої зві1ності. 

Відділення має право: вицавати накази та розпоряджЕння; набувати 

майнових та особистих немайнових прав і нести зобов'я:.апня від імені та 

в іІпересах Ощадбанку; укладати договори в межах своєї компетенції; 

використовувати наявні кшш11: як кредитні ресурси та к01rrролювати їх 

використання, порушувати перед обпасним унрав.'ІUПUІМ клопотання 

про відкриття територіально відокремлених безбалансових відділень, а 
тажож про їх закритгя, здійснювати ЇІпnі дії, які не суперЕчать чинному 

законодавству, положеШJю про філію та статуту Ощад;бан~у. 
Керівництво ві,иділенням здійаІЮЄ керуючий, який призначаЄ11,ся та 

звільняється з посади наказом начальника обласного упрг,вліІшя. Ревізія 

його діяльносrі здійсНІОСГЬся конrрольно-ревізійною шужбс·ю Ощадбанку, 

діяльн.ість віщrілсrшя припVІНЯється. на nідставі рЇПІеШІЯ Но.rлядової ради. 
Філії Ощадбаю;у мають право від його імені вживати :~аходів для до

судового врегулювання спору, подават11: до судів заrально1 юрисдикції, в 

тому числі господар<..ького, третейських судів, позови, віи.зи:ви на позовні 

заяви, іІШІі процесуальні докуменrи та здійснювати процесуальні діі, 

передбаченізаконодаІJСТВом. 

Таким чином, Ощадбаю; представляє собою скпадну багатоярусну 

систему. Обласні управління і відп;ілення, як структурш підроздіm1, не є 

чимось окремим від нього, це - його установи (філії). В м·~жах, передба

чених діючим законодавством, вони також вступають р. цивільні право

відносини, але від імені Ощадбанку і саме у такий спо·:іб реалізуюп. 
свою цивільну правосуб'єктність. 

Список літератури. І.Спrrуг ВАТ «Державний Ощадний банк України», затвер· 
джений постановою Кабшету Міністрів України від 25.02.2003р. н~ 261. 

236 



Гуtvтнюк Н. Р. 

ДОГОВІІ', ЩО ОПОСЕРЕДКОВУЄ М ИІ'ОВУ 

УГОДУ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖJ;НШ 

Укладення мирової угоди є одним із можтпших шляхів роJви.rку ниІ<о

нанчого проваджешm, добровіТJЬrш:м, і одним із тих, яьі у біТJЬш повній мірі 
гарлпуюn> віrт.,ноmтеЮ!Я порушен11х прав стягувач<!. і\дже мирона угода у 

вихонанчому нрІ)вадженні GазуСТЬ<·я на добрій воні с·орін і виходtпь ві1:1. них 

самих, а тому 'іаі1ближча n;o їхніх іетересів на момент її укла,::r:енпя. 
З метою ·3иробпення К()рипшх рекомендацій дня удосконалення та 

попу•rяризації нирової угоди у виконавчешу проващкенні, у цьому до-· 

слідженні ·1угинимось на. вюшттенні rкобливос.tей 3місту та форми дого

вору, що опссередковуІ' таку мирову угоду. Ці питання дуже важлині, 

дошоляюп, 3ршуміти пшпість, ме1у застосування М!tрової упщл у виІ<о

навчому П{ЮЕадженні. 

Слід зазk:ачити, що мирова угода, укла;~-2на на стадіі никонавчо1·о 

провадженнн. в:дрізпясться від судової мирової унщн тим, що на момент 

їі ующцепня спір про nраво між сторонами нідсутнtй ~~ СИ'І\' його вирі

шення судом. про що uипссеrю С~Ідовий акт, нкий наfірав :шкошюї ситІ. 

Таким чином, 'J nравшюї ·І очки: ·юру порушенн:і ..:у() єктивних циві'!Ьних 

прав стягувача :Іікьідовано. 

В таких .r~швах моrивом, який спонукає еторош-І до підписання ми

рової угоди на стадії виконавчого провадженн:~. є HL' спірність у паявнос

rі права, а дооатш.о визна•Іені сумніви у його здійсш~нні, у МGІі\.'НШості 

отримання пого, ІЦО належить у повному об'ємі [1; 2, с 40]. 
ПоІ·оджуючись із О. Г. Бор'Інік [3, с. 6] та іншими вченими у тому, що 

взаt'мні поступІ:и нес обов'я'!ковою впасrивісrю мирової угоди, а п,ля ї1 

УК'Іа,цеНПЯ ДС·СТЗТНЬО ВЗаСМНОІ'О ВОJІІ'ВИЯВJІ!'ННЯ СТОрін (у напюму ІJИІІаД

КУ - стпрін виконавчого провадження), можна го~<орити про мmІсJнвісл, 

ук1щ1,ення мнр·.JВОЇ уг<ЩИ, в основі якої пежи1·ь u;щосторонній, щюсто

ронній або багатосторопній договір. При у~<лщ~ешІі осташн.ого спі;J 

враховун<пи 3агатосуб' сктнісгь учасників > ті.о:ї чи іншої егорони вико
навчого про~щ~ження, ш:кітrьки при відмові хоча б одного з них, укна· 

дення мир01юї угоди суперечитиме чишюму закшю;щвству 

Мирова ~'l<ода не може вирішувати питавгUІ rrpP права та обов'язки 
сторін, які можуть виникнути у майбутньому .. а також стосуватися прав 
та обов'язкіБ інших фі1ичних чи юридичних осіб. які не є сторонами 

виконавчого провадження. Укпадення мирової У~"~ди неможлине і в тих 

випадІ<ах, коли ті чи інші відносини чіТІ<о врегупьовапо законом і Іюн.и 

не можуть змінюватися волевиявленням сторін [4, с. 2·12]. 
У мировій угоді, що уюJа,;J,асться у виІ<онаuчому провад,женні, віщу 

тня необх~rщість у п~тгнерджуюючих умовах в сипу того, що у судовому 

акrі, який вс-::упив у закошгу си;Іу, :шаходять <ВО( п~~тверрже1шя ;:пірш 

моменти, які І ТО< лужили підставою дпя виникнення снору між сторонами. 
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Звичайними для договору, що опосередковує мирову угоду, уюшде

ну у виконавчому провадженні, є перетворюючі умови, які в основно:vrу 

стосуються: строків виконання (сторони домовилися про відстрочку або 

розстрочку виконання обов'язку, виконання обов'srзку по частинах); зміни 

(змешпення) суми, що під.тІЯгає стяntепню; зміни (заміни) об'єкта [1). 
Мирова угода, укладена сторонами у виконавчому пр01щдженні, по

требує судового визнання. Процедура затвердження мирової угоди, 

укпаденої у виконавчому проваджешІL не є самостійним провадженняч, 

а є здійснешІЯМ судом покладених на нього повноважень у сфері вико

навчого прuваджешtя. У мирову угоду, умадену у виконавчому прова

дженні, неприпустимо в кточати умови, пов' srзані з оцінкою судового акту. 

Якщо суд відмовляє у затверджеШІі мирової угоди, ующденої у вико·· 

навчому провадженнL підписаний сторонами договір у щ.ому виnадку 

вважається неукладеним. Аналогічним чином не відповідає вимогам зако

ну договір, що опосередковує мирову угоду у виконавчому прова,rІ,Женп;., 

який взагатІі не передавався на затверджеШІsr суду. УкладеШІЯ сторонами 

позасудової мирової угоди при наявності реального виконавчого прова

дження помадає ризик негативних наслідків їі вчинення і виконаІШЯ н,1 

самі сторони. 

Список літератури: l. РажкоnаМ Л. Применение в коммерческом обороте мирu· 
вой сделки І М. А [Електронний ресурс] Режим достуІ!у 
http:llpravoznavec.com.tІa!Ьooks/147/103571. 2. Агеев А. Х. Правовая nр11рода мировоr<> 
соrлашення в І-Ісrюлнитсньном произвоД(."ТВе І А. Х. Агеев 11 АрбитражньІіі и гражданский 
процесс. - 2003 -- N2 12. - С. 39-45. 3. Бортнік О. Г. Мирова угода у цивільному судо
чинстві): Автореф дис. канд юрид. наук: 12.00.03- цивільне право і цивільний ІІро
цес; сімейне нраво; міжнародне приватне nраво І О Г. Бортвік І Харківський націоналh
ний університет внутрішніх справ. - Х., 2007. - 21 с. 4. Фурса С. Я. Закони У країни 
«Про державну виконавчу службу», «Про виконавче nровадженню>, <<Про вІ-Іконаннн 
рішень та застосування практики Європейськоrо суду з прав люд»ни»: Науково· 
практичний коментар І С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, С. В. Щербак. - К : Видавець Фуr· 
саС. Я.: КНТ, 2008.- 1172 с.- (Серія «Процесуальні науки»). 

Присяжнюк В. П. 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ 

ДО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ЗАВДАНОЇ СПІВРОБІТНИКАМ ОБС 

Демократизацією украЇНського суспільства попри позитивні здобут
ки до досяrнеШІЯ української державності стикнулась із негативними 

явищами у суспільстві та викривленим сприйнятrям демократії: в еко

номіці від приватизації до <<Прихватизації» економічного розбою та гра

бунку чи принаймні постійного переділу державної та комунальної 
власн.ості, в політиці від посL"ій:ноrо протисrояШІЯ аж до політичного 

самоrубсrва, в правовій політиці від надії на правову державу до нех1у
вання закону та <<Колядування і засівання>> по закону, у державному 

управлішІі до ршб<н:rансування державної влади та органів місцевого 

самоврядування. Відбулися сутrєві зміни у свідомості та правозасrосу-
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ванні, сприйнятrі демократії і меж здійснення свобод людили та ішпих 

членів громадянського суспільства. 

l.Консттуція України в ст. 3 встановила, що людини, їі життя і здо- 
ров'я, честь та гіднісп., недоторканність і безпека вИзнані в Україні най:

вишою соціальною цішnспо, а права і свободи людини та їх гаранті:ї 
визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Дпя того створені 

державні інституції в сгруктурі 5Lких органам внутрішніх справ відво
дИТ?СЯ чи не кrпочове місце в забезпеченні прав та свобод членів грома

дянського суспіп-ьсrва . Відповідно передбачені ст. 2 Закону України «Про 

міліп.ію» fl] завданFІЯ можуть бути вирішені за умови належного :м.ат,~рі
ального тn. кадрового забезпечення ОВС та наявності таІ<ого правового 
:м.ехюПзму, за якого їх ЖИТТ}І та здоров'я дійсно охороняється, професіо

нал..ізм, в:і,п;даність справі та чесність у виконанні посадових обов' язків 

цінується . Актуа.ш.ні потреби посилення охорони: ·житгя та здоров'я 
самих охоронців біл-ьш ніж очевидна як і недостатня ефективнісrь чин
ного правового мexarrnмy такої охорони, а ще більше захисrу від депік- · 
тів. Розвиток юридичної освіти в Україні сприяв юридичній казуїстиці та 

можливості безкарного учиненню деніктів у тому чиспі ТЇ! проти співро

бітНИJ<і.в ОВС, їх майна та навіть членів сімей. Це значна часrина україн

ського суспільсrва, яка потребує теж правового захисrу. 
2. В той же час охорона прав самих співробітників орrанів внутрі

шніх прав, яжі перебувают1> на <<Передньому краї» охорони правопорядку 
і стикаються з небезпеками дпя життя , здоров'я та майна нарюі бажає 

кращого. Пише за офі.цій:ним:и даними МВС щорічно гине, отримує 

поІІІl<одження здоров' я понад півтисячі, а отримують професійні захво

рюваmrn ще більш значна кількість спі.вробrгників МВС. Не враховують

ся ще стільки, І<отрі не звертались ні з рапортаJІ-rи про погрози на їх сто

рону чи стосовно їхніх близьких" які за суб' єктивних причин відмовили

ся від претензій до своїх криВдників. Стан охоронисуб'єктивних і як не 
дивно професій:Них прав та охоронюваних законом інтересіІІ спіuробіт

ників ОВС критичний. Показоним в тому є випадок із завдання фізичної 

матеріальної та моральної: ІШ<оди ді:rІьнич.но:м:у інспекторі у Херсонській 

обласrі та бе.зкарність порушників [2, с. 8]83 
• • 

3. ЗЮ<.онодавство України про відповіданьність за завдану шкоду :ща
валось би сутгєно оновилось при кодифікації цивільпш·о зююнодавсгва, 

але воно однобоке, що проявляється в консrрукції норм про відповіда• 

льнісrь за чужу ІІІl<оду. йдеться про те, що законодавець деталізував 
правове регулюваrrnя відносин з відшкодуваt:nІЯ ІІІКоди різними дер:Іl<Jів~ 

ними органами (їх посадовими особами)- ст. cr. 1173-1174 ЦК та органа
~rи місцевого самоврядування (ст. 1175) і особливо ВИІJИсав відповідаль~ 

ність за шкоду заподіну незакшшими рішеюшми, діями чи бездіяльніс-

ю Трибушная Л. «Ну что мен.т, сейчас будем теб:1 убивать», - заяrsил мне 
односельчани:н, котрого минувиrим летом я посад_ил на десять суток за хули.ган 

СТВОіі (/Факти. 1 аnреля 2008.- С . 8. 
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'ІЮ органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури та 
суду, але не потурбувався про відшкодування шкоди, яка задана цим 

органам та їх посадовим особам. Тут йдеться не стільки про співробітни
ків ОВС та відстоювання кланових чи власних інтересів, а. про необхід

ність прийнютя невідкJІадних мір щодо захисту їх життя та здоров' я, а 

іноді майна і майнових інтересів. Логіка дихотомії та противаг впевшоє в 

тому, що якщо законодавець особливо захищає майнові та немайнові 

інтереси фізичних та юридичних осіб від деrrіктів органів публічної 
влади та їх посадових осіб, то слід потурбуватися і про захист і інтересів 

самої влади та їх посадових осіб, які в умовах хронічного нс~офінавсу
вання соціапьних програм в разі відмови стикаються і'І з :<ам:ством, nап

люженням, хуліганством, активною протидією виконанню співробітті

ками ОВС посадових обов'я~ків, як це було у Рівненській області, прово

каціями, намагашrям помсгитися та іІШІИ.\ІИ проявами агресії стосовно 

них. Очевидно, що тут загаттьtюr·о делікту ст. 1166 ЦК недостиrньо. 
4. Законодавство проявляє сутrєві прогалини не тігrьки .в правовому 

забезпеченні недоторканності співробітників ОВС від шзіхань на їх 

суб'єктивні цивігrьні права, але й про загапьну незахищенісп .. Відсильна 
сrатгя спеціального 3акону України <<Про мігrіці.ю>> щодо захищеності 

співробітників ОВС та моЖ'Іивість вимагати відшкодування завданої їм 

шкоди по суті є декларативною. Можна погодитись із недоліками систе

ми МВСзловживаЮІЯми зі сторони окремих співробітниІ<:ів, вимушеніс

'ІЮ до пристосування в екстремальних умовах праці з підвищеними ри

зиками та невідповідному тому грошовим та матеріапьним забезпечен

ням, ane апріорі посадові особи держави, ЯІ<:і діють в ри:~икових ситуаціях 
повинні бути напежно охоронювані. Тут повинна дію·и презумпція пра
ва на відшкодування завданого 3битку чи шкоди від всякого протиправ

ного посягання. Звинувачувальна ідеологія стосовно співробітників ОВС 

та намагання внутрішньої безпеки вишукувати прогалини у їх діяльнос

ті не слугує тому. Повинні бynf інші презумпції: сили доказовості "Jафік-· 
сованих та напежпим чином викладених фактів про протиправні дії 

проти співробітників, як гарантія інсинуацій., змови та втрати доказовос

ті звинувачень одного проти свіцчень багатьох; презумпція довіри до 

офіційних повідомлень, звернень та заяв співробітників правоохоронних 

органів; відмова від намагання замовчування посягань на співробітників 

ОВС коли йдеться про де11ікти бігrьш високих посадовців чи членів їх сімей 

та ідеології пО'ІураІшя па зразок ти знав на яку службу йшов, то чому 

тепер скаржишся; встановлення чітких правил про можливіС1ь самозахис

ту від посягань за біm,ш жорсткою, наприклад американСJ,кою системою 

правової охорони поліцейських, а не <<пересторожноЮ>> як в Україні. 

5. Наразі йдеться про необхідність уточнення генеральною делікту та роз
витку положень спеп,іальних актів про захисr професіоналів тd ьідшкодуванвям 

їх завданої rпкоди при виконанні посадових обов' язків. Якщо того :'!е зробити то 

такі відсипьні СІатті втрачакm, свій сенс і з теоретичного боку є м·~ртвими нор
мами, а з практичного - свого охоронного наванrаження не виконуюrь. 
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6. В той же час за осганні два роки в Україні виконані rрунтовні нау·· 
кові дослідження та напрацювання І.С. Канзафарової - про розмежував·· 

ня відпові;J,а;п,ності у цивільному праві та цивільно-правов(іі відповіца

пьності [3, с. 8], Т.В. Ківалової стосовно теорії зобов'язань із відшкодував·· 
ня завданого збитку [4], О.В.Церковної щодо звільнеmІЯ ОБС від відпові .. 
дальпості за 3авдану шкоду [5, с. 8]та інших представників школи циві .. 
льного права, які спеціалізуються на розробці ідеології та механізму 
деліктm1х правовідносин надають нові можливості для розробки спеціа

тrьного правового реrулювання цих ві.дносин. Вони містять плідні підхо .. 
і\И до подальшої деталізації деліктної ві,п;повідальності в запежності від 

oG' скта правової охорони та правового становища потерпілого та делік
вента і можуть отугувати теоретичним підrрунтям для поглиблення 

правової С'Хоропи співроШпшків ОВС від протиправних зазіхань на їх 

життя, :щоров'я, мано та майнові права, немайнові блага. 

Список літератури: І Закон України «!Іро мmіцію» //ВВРУ, -1991, -N'!4 -Ст. 202. 
2. Трибушная Jl «Ну что мент, сейчас будем тебя уІіивать», ·- зачвил мне односельчанин, 
кочюго минувшим летом я лосадил на десять суток за хулиганство>> // Факті . І апреля 

2008. -С 8. 3 Катафарона І.С. Тсорспtчні основи цивільно-nравової відповщальності в 
Україні. Автореф. ДІІС . ,lОП юрид. наук. - к , 2007. - Збс. 4. Ківалова те. Зобовязання 
відшкоцування шко;tн за цивіш,ним законодавстном України: теоретичні щ:юблеми. Авто

реф лис. докт юр1щ. наук. Одеса. 2008. ·- 40 с 5. Церковна 0.8. Підстави звільнення від 
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nаракуда о. в. 

ТЕГМІНО.ІlОГІЧНІ ОСОБJ\ИВОСТІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 

У частині 1 ст. 546 ЦК передбачається, що виконання зобов'язань 
можуп. заІ'іезпечунати неустойка, застава, порука, гарантія, притриман

ня, :JаЩІ,аток. Сутність та призначення іпституrу забезпечеюіЯ виконан

Ш! зобов'я3ань точно охарактеризував Г.Ф. lllершеневич: «Зобов'язаНІ-ІЯ 

дає право вимагати, але не примушус до виконаІПІЯ дії, що була обіцяна 
боржником. Якщо з цього боку немає і не може бути ніякого забезпечен
ня в тому, що встановлене зобов'язання буде в точнос'Ті виконано, то, 

принаймні, необхідно забезпечити віритешо той майновий інтерес, який 

/УТЯ нього пов'язаний із зобов'язанням» [1, с. 379]. 
3 урахуванням розбіжностей у термінології уяюrяється доціrrьним 

тvпиfппися на mrганнях співвідношення понять «забезпечення вико

~т-шя зобов'язаІn,» та «забезпечення .зобов'язань». Передусім, спід зазна
чпти, що виконання зобов'язаІІЬ забезпечують лише деякі засоби впливу 
(неустойка, завдаток), які безпосередньою метою мають стимулюваrшя 

6'.>ржпика до виконання зобов'язання. Таким чином, забезпечується саме 
Rиконання зобов'язання, або, ЇІШІИМИ словами, забезпечуються права 
Кj'r:'дитора шляхом пnорення умов, що підвищують ймовірність вико·-
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нання зобов'язання. Інші види лише сrим:улюютr, боржника до виконан

ня зобов' язаюія та гаранrуютJ, захист майно.вих іlгrересів кредитора 

(застава, притримашur). 

Крім того, існують пгавові засоби, які до виконання зобов' язан:ня 
прямого стосунку не маютт •. Їх голоuним nризначенням •Е безпосередній 
захист майнового (rpomoвoro) ілтересу кредитора у вилгд~;у несnравно

сті боржника. До таких засобів, зокрема, належать поружа і гаранrія, з.а 

наявності яких виплата грошей поручителем (при ПОjруці) або гарантом 

(при гарантії) не замінює :вщ<онання, а лише слугує своєрідним сурага

том вm<онаюш. Сутність такої вигmати полягає в тому, що кредитор 

отримує майг.юве надання замістr, невиконаного зобов'язання (в~цшкоду
вання збитків), атrе не саме виконання зобов'язашrя. Тпм:у слід мати на 

увазі умовність найменування «Забезпечення виконання зобов'язань» 

взагалі, і «Гарангія: засіб (спосіб) забезпечення uи:конання зо

бов'язання», зокреща. 

З наведених міркувань бЬп.ш коректни:и здаєть•::Я вести мову про 

«забезпечення зобов'язанJfЯ», ти:м більш.е враховуючи ту обставину, rцо 

такий термШ достатньою мірою відповідає ци:вілістичній традиції. Вико
ристання терміlху «забезпечення зобоЕ:' язань» спричиняє потребу йоt·о 

подальшого тлумачення. Проте це поняття, як і сам ЦІ1:J:ільно-правови:й 

інститут забезпечення зобов'язань, стосується тільки тієї стадіі зо

бов' яза.ння:, я.ку прvлrnято на:ншати «виконання зобов'язання.» і не стосу
ється виникнення цr,ого виду цивільних правовідносин. 3о:крема немож

JП1ВО забезпечити укладання дот-овору, інакше це суперечина б пршш.и
пу вільного волевиявлення сторін щодо вступу у ці nравов~цносини1 або, 
іНІllИМи словами, одній з головних зас<щ цивільного праІІа - свободі до

говору, що зaxpirureнa в cr. 3 ЦК. Забезпеченшо на жористь кредитора 
підлягає тільки щійснешш бор:жни:ком: певних дій (утримання від дій), 

що становлять предмет такого договору. 

Формування сучасної концепці"l забезпечеш-ur зобов.'яС>а:НЬ у вітчиз

няній цивіліс1иці почалосн в.ідносно недавно, оскільки відповідна про

блема не привертаrта 3начтюі: уваги юриспруденції Росій:о.кої імперії, в 

межах якої розвивалася тоді й українська цивілkтика. Тсді їі побіжно 

торкався Д.І. Мейер. Він називав сnособами забезпечеJ:пu:: договорів ство

рені юридичним лобутом штучні прий:оми Ді1Я надашая :юбов' язатrьному 

праву тієї твердості, якої йому бракує за його сутніспо і виділив шісrь 
т'аких прийомів, однак детютьво розглядав лише чотири з них (завдаток, 

неустой:І\у, поруку та заставу), зазначаючи, що все, що може спонукати 

боржника до точного виконання договору та сумісне з kІ:Гrючими юри

дич:ними вюначеm-Ія:ми може слугунати його забезпеченням: [2, с. 182]». 
В юридичній літературі радянського періоду із цієУ пробл€.<'11.ати:ки, 

виконані роботи. При цьому головні положення ра,'І.Jшської концешф 
забезпечувал.ьних правовідносин полягали в насгупному: J) содіалісrич

ні зобов'язання: здt>бітrьшого ВИКОН)'ЮТІ>ся добровіш.но; 2) на випадок 
несправності боржника закон nередбачає 3асоби: спонукання до вико-
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нання. До таких ·шсобів належать: позов про примусове виконаІПІЯ зо

бов'язання, а також позов про СІ'Ягнення збитків, завданих невиконанням 
або неналежним никонанням зобов'язання;З) указаІІі засоби спонукання 

є заходами Jагал,Jюго норя,п;ку; 4) см:кільки заходи загального порядку не 
'" усіх вютадках Іплежним чином забезпечують інтереси кредитора, ви
користовуютьсн додаткові забезпечуваJтьні засоби, що мають спеціаль

ний характер [3, с. 47'1-475; 4, с. 485]. 
Професор О.С. Йоффе, завдяки якого я.кому ця концепція набула 

поширення популярністю, їх перелік розширив та конкретизував умови. 

Способи забезпечення :юбов'язань він із часом поділив на загальні та 

спеuіальні. Цей підхід поширений досі. Зага:юм із таким підходом мож

на погодитися. багато характерних для ньшо положень, на наш погляд, 

маютr, право на існу~ання. Так заслуговує на підтримку конструювання 

ПОІІЯ'ПЯ забезп~ченвя зобов'я:lа.Нь rШІЯхом вибудови його на підrрунrі 

ІЮІІЯТПІ 3абезпечува;п,них засобів, що застосовуються для охорони прав 

та ·ихисту :шконних інтересів учасників буДІ,-яки:х (а не тільки зо

бов' я:щльпих) нравовідпосин. 

При гаком~; лідході система нидів забезпечення зобов'яЗаІrь виступає 
як к'Jмпопент tП(lсистема) сис1сми забезпечуваньних заходів. Відповід

ІЮ, даній підсист«'мі притаманні всі суттєві тнаки системи забезпечува
rrьних ·jаходів. Ра·юм із тим, ця підсисrема мас ознаки, що дозволяють 

відокремлюватн ІЇ від інпп1х компонентів сисrеми забезпечувальних 

захо;J.ін. До нрано,щх забезпечувальних заходів слід віднесl'И ветановнен

ня обов' язків, ·иборон, введення відпов~Jаш,ності за невиконання 

обоn'юків та норушення заборон, примушення. Правовими забезпечу

вальними заходани є також юридичні засоби, що гарантують безпереш

кодне щій:сненdЯ суб'єктивних прав. 

Однак поріІі~ і> наведеними вище та іншими перевагами, зазначена 

конценція має також низку недоліків. Перш за все, виюпІкає сумнів пе

ренік 01асобів :JагальІюІ·о порядку (характеру) забезпечеШІЯ :юбов'язань. 

Як ·й·шачаJюсІ,, до них віднесені тільки примусове виконання зо

бов' яз<шня та відшкодування збитків. Од.нак виконання обов'язків (у 

тому чисІі тих, пш входять до змісту зобов'юання) забезпечуєrься сист·е
мою захо1~ів організаційного, економічного, правового та ідеоногічного 
норядку. Так уже саме по собі існуваюІЯ актів законодавства забе:шечує 

виконапня зобов'язання. ,'\ктами пивільного законодавсева встановлено 

принципи виконання зобов'язань, передбачається неприпустимість 

односторонньої Еідмови нід зобов'яЗаІrня або зміни його умов, усrанов
люt:тьсх можш:вісп, примусового виконання зобов'язання тощо. Усвідо

млешrя суб'єктом циніТІЬних відносин факrу існувашІЯ таких забезпечуваль
них засобів падає йому впевненості у 'ІдіИснешюс'Іі його прав, захищеносrі 

його інтерс>сів. Га:юм ї.з тим, вже сама тіJТьки наявнісrь забешечуваrrьних засо
бів спrмупюс ос.б, юбов' язаних до виконання своїх обов' язків. 

Таким чином сліц навести порядок із необачним засгосування правни
чо]' терміншюгії: вид, спосіб та засіб :~абе'.шечення виконаІmя зобов'язань. 
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Саломянюк К. П. 

ПРАВО НА ВІДМОВУ ВІД ВИКОНАННЯ ПРАВОЧИНУ ТА ДОІ'ОВОІ'У 

Надання ЗіЛІОном права на одностороннє розірваtmя право•ШН)' і дого

нору повинне rрун·1уваrися на втомих п~:з;ставах. Йдеться про ісппне по
ру шешrя стороною договору якщо ннасrrідок 3mзданої ним шкоди друпй: 

егороні доr шюру і вона значною мірою позбшпщться того, на що вона рт

рахонувшш нри укпащ'ні правочину. Jдсбіньше І·щеться про uину ішн(# 

порони, а не про зшшішні фг.ктор~t ринкової інфрасrруктури: паді1шя 

кур<у І~алют.. що важпиво ДJІЯ до1·овору банківського вющrJ,у в іноземній 

•tшrюІі та ріsким шщінням весною 2СЮ8 р. курсу американського до;tара, 

(Х:іш:rю - кризою на фінансових ринках тощо. Ui катеt·орІЇ охошtююп.оІ 
р<пи~<.ом і в умовах р~шкової економіки rюширююп,ся иа всІ сфери. 

Право на розірвання договору та нраво ві.,r~мови від виконання ~~m·o· 
нору спрямовані на припинення зобов'язань аІtе різняться між собою 'іа 

механізмом їх ·щійснення: позасудове розірвання договору запо<tаткова

не на LIO!\IOB.·teнoc,·i сторін чи юридичному сктІаді ('!вернення з позовом в 

суд та ная~:нісгь судоного рішення про ршірнання договору); ш,цмом від 

чиконшruя договору завжди є одностороннім правочином, що спрямова

ний на припинення зобов'язання у позасудовому порядку. 

Проте односторонньою ві,rJ;І,юною ві,ЕІ, виконання зобов'язання при

!ІИІіЯЮться не всі зобоr<'язання, юкрема акцРсорні щодо відшкодування 

.J,шданоl'О 1битку чи шкоди (ч. 5 ст. 65:і ЦК). Крім тш·о, чинними t: 
суб'єктивні права та юрид,ичиі обов'язки, що винию1и до та внаснідок 

о;~НО(торопш.ої відмови від никонапня дш овору одної із сторін. Так 

сторона, яка r.Ї,!І,мовилася від виконання договору повишrа ві;І,шкодувати 

іншій .:тороні 3авдані ;битки. що до ре4.і не пропис:tН\І чітко в актах 

цивільного JакоІюдавства. У зв'язку з тим, вважаємо донільним нередба

чип1 в ст. 653 ЦК правило про право сrорони, яка потерпіаа від відмови 
від договору. вимагати відшкодування завданого збитку та шкоди. Текс

rу<шьно цє· може бути rюміщене в ч. 6 вказаної статті в редакції: ·<Сторо
на, якій н~u.мовою від виконання догопору завдано ·'б"пки чи ШJ<оду 

вправі вимагати: їх nіцшкодува.нпя». 

Такс правюю передбачене на рівні окремих видів договорів. Так, 

при припиненні догопору оплатного надаr-Іня послуг вправі нимагатvІ 

відшкодування фактично понесених ви·rрат (п. 1 сг. ЦК). Нарешті за ч. І 
ст . 10 :~іІкону України «Про захист прав споживачів» споживач має пpdBl) 
відмовитися від договору про виконання робіт (надання послуr) і вима· 

гати ві;цнкодувапня збитків, якщо Fиконав(•ць своєчасно не присrунин 
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до виконапня зобов'язань за договором або виконує роботу так повільно, 
що закінчити їі у визначений строк стає неможливим. Проте це нравило 

застосовуєrься нt> тіТІьки стосовно спожtrвчих договорів. 

В юр•щичній нітераrурі чи то спеціаньно, чи по ненорозумінню вико

ристовується два термінн: •<Одностороння відмова від виконання доІ ·овору» 

та <<одностороння відмова від виконання зобов'язання>>. О. Г. Комісарова, на 

наш nогляд, сnраве,іl,пиво вважає ці терміни рівнозначними [1, с.З6]84, а 
О. Денисевич напроти віднайnта в них відмінності і вважає що між цими 

категоріями немає чіткої межі в односторошrіх зобов'язаннях за яких відмо

ва 11ід виконання означає їх припи:неНl:\5{ АТJе i.J.шte значешLЧ він набуває 

якщо є два та бі'Тhтпе зобов'язань. Туї· відмова від виконашrя чи прийнsrrтя 
виконаннянодному зобов'юанні не звLТІЬІUОЄ сторони від виконання інших 

зобов'юшІЬ. n. А. Мєдє:нцев виходить з TOJ'V, ЩО це прояви відмови від нра

вочину, що перщбачена » ч. 2 сг. 214 ЦК та з посилаtшям на ст. 611 ЦК вва
жос о;:щосторошrю відмову від договору та розірвашrя Jl,Оговору самоаій

ними ні;.~с гамми припинення зобов' язаш, (2 , с. 303)85 
. 

Віі \ПОвідно до чинного законодавства uідмова від ви~.<онання дщ·оrю

РУ є крайнім засобом і за Конвенцією ООН про договори міжнародної 

кунінJІ і-нрода)!<.у товарів 198() р. (Віденська конвенція) таке нраво надано, 
якщо: 1) наявна у другої сторони шкода за якої вона в значній мірі втра
чаf, те, на що могла б розраховувати на nідсгаві договору; 2) суворе ви
конання та дотримання домовленості иає при1щипове зиа'Іення; 3) до
пущене навмисне невиконання зобов'юання; 4) є неспіврозмірними 

втрати ст·оропи, яка не виконала договір у результаті його припинення, 

із затратами на його укладеІпІЯ та підготовку; 5) порушено строки вико
нання до .-оnору. А іншою стороною не може бути надано розумний 

с1рок ІІ.JІЯ належного виконання зобов'язань; 6) виконання зобов'язання 
із залізпенням призводwп. до втрати інrересу та значешrя іншо"і стороrш. 

Націонаm.не законодавство вреr)'ЛІ·ОІІУЄ односrоронню відмону від 

виконання зобов'язаюІЯ на загальному рівні-вразі істотнш ·о порушення 

договору іншої стороною та в інших випадках, що передбачені догово

ром або :1аконом . В такому разі йдеться про спеціаньні випадки відмови 

від доt·овору: а) на підставі договору, щq часгіше буває передбачене в 
особmших умоnах договору; б) на підегані .закону про окремі nиди дого

ворів, де законо;~авцем встановлені пі,'l,Rищені гараtпії в силу специфіки 

м См.: Комиссарова Е.Г. Расторжение договора и отказ от договора: за
конодательное ct опгношение // Российский юридический журнал, 2000. - N2 4 
ЩІ) . -- С. 36. 

8 ~ Меденне11 П.А . До nитання про співвіщюшення понять «одностороння 
в і Jtмова nід зобов 'язання» і «розірвання договору» //Міжнародна науково ··
нr~·сти<Ін а конференнія «Прано т11 економіка ·. генезис, сучасний стан та nepcoeІ<
''JR!1 розвитку» (м. Одеса, ЗО травня 2008 р .) /ОНУ ім. І. І. Мечникова.-· Одеса: 

/·.стропринт, 2008.-- С. 301-304. 
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галузі, правового сrановища учаСІпrка правовідносин, прююного режиму 

предмету договору: :~а договором fia постачання енергетичних ресурсів 

через приєднану систему абоненТу-громадяю1ну (Закон україни «Про 
електроенергію»; цшr сrорін догоnору дарування (720 ЦК) та на користь 
обдаровуваного (721 ЦК') чи дарувальника (ст. сг. 724,.72? ЦК), плат1mка 
ренти (739 ЦК), одержувача ревти (740 UK), наймача за договором про
кату (790 ЦК), за договором найму жvrrлa (ст. 825 ЦК), користувача за 
договором позички (ст. 834 ЦК), замовника за договором побутового 

підряду (п.2 . ч. 1 ст. 872 ЦК) тощо. Це ш~релік можна продовжувати без

r<:інечно. Осиовне що збJІИЖус вказані та інші в правочи1n1 на односто

роннє припинення договору - намагаю-rя. законодавця покраш;ити пра

вову охорону прав егоріІІ договору. Інкош:r завідомо йдетн:я про охорону 

прав отабкої сrорони. За цього право на односторшш:є пр11п:инення до

говору через відмову від ш,ого здебіпьmе надапо стороні, в :інтересах якої 

учиняється дія, що може завдати їй ШІ<опи чи порушити інші охороню

вані законом. п:рю3а та інтереси. Особливо йдеться про ІJір<шо на приrrи

нею,Jя договору за спожr,mчими договорами, яке передбачене Законом 

України «Про захист прав споживачів. 

Список літераrур11: J. Коммесарова Е.Г. Рк·торжение договора :и аrказ от договора: 
законодательное ct опrн:ошение //Российский юридический журна~, 2000 . .N2 4 (28). С. 33-
38. 2. М(щt:нцев П.А. До nитання про співвідношення nонять «односторошrя відмона ІІі,n. 
зобов'язання» і «розірваюrя доrовору>J //Міжнародна науково-практи·ша конференція 
«Право та економіка: пшезис, сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Одеса, 30 
rравня 2008 р.) /ОНУ ім. L l. М<:чникова. - Одеса: Астропринт, 2008.- C.JOJ-304. 

Поліщук Jf< • .В. 

ІНФОРМАЦІЯ СПОЖИВАЧШ ЗА ДОГОВОРОМ ПОБУТОІЮГО ПТДРЯДУ 

Закону України «Про захист прав споживачів>> встановив імператvш 
про обов'язкове повідомлення споживачам: всю необхідну інформацію 
про товари, роботи послуги та їх виготовлю1щчі.н. У nодаm.:шому в актах 

цивільного законодавства віцrювідно до специфіки того чи ілuюго това

ру та товаровласника вимопr щодо інформування споживачів уточ:ня·· 

ються. Так, «Правила побутового обслуговування и:аселеІПІЯ» передба

чають певні ІJимоги до приміщеюrя, де проводиться оформле:tr.ня дого

Іюрів побутового заJУювлеlпІЯ та видача результатів робіт. Тим законода

вець намагається ознайомити: спожи:ваgа із вимогами актін чmuюго за-· 

ктюдавс.тва . Згі,п:но п .7 Правил, в цих приміщеннях на r:идному і дос.ту·· 
шюму дпя замощmків місці повинні розміщуватися: 1) ПравЮІа побуто

вого обслуговування населе1шя; 2) витяг із Закону України <<Про захист 
прав споживачів» в часrині: надання послуг; 3) перепік побутоних послуг, 
що наrJ,аІОТЬся; 4) іш.jюрм<нJ.ія: про повне найменунання ·ви~:онавця, його 

адреса, номери тепефонів, прізвище, ім'я та но батькові керівника (влас
ІІИІ<.а); 5) копії свідоцтв ІТf>О державну реєстрацію, сертифіJ<атів в.ідповід·· 
ності на поспуги, ЯJ<і підпягають обов'язковій сертифJікації, а також конlі 
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торгових (спеціапІ,пих ТОJн·ових) патентів, снепіальних дозвопів (ліцен-

3ій) '3а видами послуг, які підпяtають Ш1Тl'Н1)'Ваншо, -''іцснзуваншо; 

6) >разки матсріаІів та затверджених в установненому порядку виробів; 
7) ніни і тарифи на поспуги, матеріали та вироби; 8) перепік норматишІО
технічних доку ментів, вимогам яких повинні відповідати поrлуги; 

9) гарангійні зобов'~вашrn виконавця послуг; 10) інформ.ація про працівників, 
які обспуговунлJ. замовників, номери телефопі1{ місцевих органів виконанчої 

нлади, територіаІJьних органів Держспожиюахипу, перелік категорій грома

Д)ІН, нкі Кі1рнСІуппся піІJЬt'с>.ми н (УІ]m:нанн:і побутових tюспуІ; 11) кюn-а Jаяв і 
проrюлщій. Тут йдегься по дощ>Дення до ві,цома споживача таких даних, які 

надаютr. йо:~-:у можгпmість визначитися із своїми можливостями та доujльнk

тю ую•г.детшя щншюру саме з цим підрядником. 

У разі надапня послуг шла межа.;І.ш приміщення виконавець нови

пен '\а безпеч ити умови JJ)IЯ ознайомлення замоІ'ника 3 «П равипами по

бутовоr·о обснутш~ування насе.і!еННЯ>>, падання ·х-tмовнику на робочому 

місJ(і вию>навrJЯ :·нформацїі про найменування, розта.шувашrя, номер 

те•rефону виконавл:я, що організував надашrя rюстуг, номер свідоцтва про 

,l.l'ржсншу реєстрацію та назву opгally, що провів державну реєстрацію. 

Особ'ІИtюї '!аснуговує уваJ'И категоричний імператив про те, що на 

фаса.•1.і при:шщt>ння виконавця повt-пшо буn1 зазначено державною мо-
150Н) ~-1ого на·~ву, пайl\fL"ІІ)'ВаІІНЯ власника або унонноваженого ним орга

ІІ), р~·жим роб.ли. Проте це ·щстаріла вимоt<І, яка не узгоджусгься і1 

нринІ(ИПами ІІііщриємництва, що були: всrаrювІІt'Ні у ст. 44 ГК України. 
3окрема, ик це rюяснюи у регіонах, які згщно Закону України "Про 

націонаш.ні менпп1нства" мають право на застосування національної 

мови чи навіп. у російськомОJJНИХ регіонах. Іннсrа справа, ментальність 

населення та намггання представників органів влади отримати на цьому 

пюї ІЮ'Іітичні т:1 ~Іеобrрунтовані політичні вигоди. Для цивільного права 

BCt' рівно па ЯК ЇЙ. НОВі ВИСJЮІІ.'1ЄНО ВЮІеВИЯВЛЯВ.'ІРННЯ, ЛИШ би B\JHO ВЇДПО

віда'ІО обраній його учасниками формі та місцю і способу досягнення 
дс•мовленості_ 

у рюі закрютя нриміщення для проведення реІ.юн1у, нереобтщ

нанІІЯ rощо ни~:онавець повинен попередити Jipo це громадян, роз:.Іісти
вши tюряд 1 та[іличкою про режим роботи інформацію про дату і термін 
ІаКfН1'ІТЯ (п.8 Прапил побутшю1·о об•:луговування населення). 

Дпя оформrІеrшя за~юnrrення підрядник повинен надати замовнико

ві необхідну, дс•ступну, достовірну та своєчасну інформацію про роботи: 
і поссtуги, rцо забезпечує можливість їх свідомого і компетентного вибо

РУ- Інформація повинна бути надана споживачеві до замов.гrеюш ним 
роботи чи нос.пуrи. 3гі,п.но п.б ст. 18 Закону «Про -захист прав спожива
чів", під час р03г;Іяду вимог споживача про відшкоцування :~битків, за

вдаш1х недостовірною або неповною інформацією про роботи та нослу

t·и чи аедобросоЕісною рекнамою, необхідно виходити з припущення, 

що у сrюживача немає сnеціальних 3нань про впасгивосгі та характерие

ПІКИ робіт та послуг, які він придбаває. 
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Інформація про товари (роботи, послуги) повинна містити: назву 

роботи: чи ПОС:І)'ГИ, зазначення нормативгщх документів, вимогам яхих 
повишrі віддовідати вітч.-изняні роботи та послуl'и, дані про основні нла

стивості робіт та послуг, дані про ціну (тариф), умови та правила вико

наmіЯ робіт та надання послуг, дату виrотовлешrя, відомості про умови 

3берігаuня резупьтатів роботи, l'арантійні зобов'язюnщ виконавця. пра

вила та умови ефективного І безпечного ви:корнстання робіт та послуг, 

терміІіпридатності (служби) робіт та послуг, відомості про необх і,цні дії 
споживача після його закінчеm·ІЯ, а також про можливі наслідки в рюі 

неви:кон.ашіЯ цих дій, най:менувю-шя та адресу виконавця і підприємства, 

v.ке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а 
)'акож провощпь ремонт і технічне обслуговування, (ч. 1 ст. 18 в реда:кції 
Закону «Про захист прав споживачів» N 2949-ІІІ (2949-14) від 10.01.2002). 

Ця: інформація повинна доводитися до відома споживачів виконавцем у 

супровідній докут,/[ентації, що додається до напrідків робіт та послуг, па 
етикетці, а також маркуванням чи іmпим епособом (у дОСІуп:ній tІаоЧІrій 

формі), ПрИ1::rшпт-тм дця окремих видів робіт та ПОСГІ)'І' або в побутовій сфері 

обспуrовування (Абз. 1 ч. 2 ст. і 18 Закону «Про захист прав сnткивачів». 
Зrідно абз.l ст. 21 За:кону <<Про захист праu споживачів», умови дого

вору, що обмежують права споживача порівняно з правами, встановле
ними законодавсгвом, ВИЗІІаІ-Оться недійс:ниьпt. Якщо в результаті засто

сування умов договору, що обмежують права споживача, спожива'!еві 

завдано збитків, то вони повишrі бути відшкодовані вишюю особою у 

повному Qбсязі. 

За ст. 1.·!. Інструкції по використа1шю форм документів суворої звіт
ності, що застосовуються дпя оформлешш замовлень та розрахунків із 

спожІ<..вачами за побугові послуги, затв. нака:юм Укрсоюзсервісу від 
29.09.95 N 8, форми докум~нтів суворої звітності складені та мають по-

значення :шлежно від видів послуг (робіт). Позначення форм вкmочає: 
ПО - побутове обстrуговувю-шя, В, Д, О, П, ПА, Р, Ю -· видн ноелуг 
(робіт) відповідно: В - виготовлення, Д - дрібні та невиробничі послу
ги, О - оброблення, Р - ремонт, Ю - ювелірні роботи {Абзац четвер

тий: пуш<Ту 1.'! в реда:кції Наказу Укрсоюзсервісу N 24 (z0599-96 ) від 
27.09.96} 1, 2, 3 ... - порядковий: номер форми виду поснуг. 

Форми дщ.:.ументів суворої звітності є обов'язковими д11я застосуван

ня незалежно від місця офорJ'vшення замовлення. усіма господарюючими 

суб'єктаJУrи - підприємствами, організа.ція:ми всіх форм власності,. пі}J;

приємця.ми··грома,tт,янами, що надають побутові послути населенню на 

території УкраЇНИ (ст. 1.3 Інструкції). 
Крім того в процесі виконаІ-Шя за.човлення підрядником також ПО·· 

вmІен інформувати замовника про хід виконаюш замовлення. Отже тут 

вбачає:rься: ціла ни.1.ка зобов'язань щодо виконанІіЯ договору побутового 

замовлеlПШ. Вважаємо за доречне ст. 868 ЦК розширити та вка:~а.п.І. ішnі 

види повідомлень, які повинен надавати за договором підря;п:ник замовнику. 
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Гуменюи О. І. 

ПРОБ!ІЕМНІ ПМТАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ НЕМАЙНОВОЇ ШКОДИ 

Кожне nраво за:кріппене в законодавстві має реальне значешпr лише 

тоді, коли воно може бути захиш;ено як діами самого управомоченоJ;о 

суб'єкта- носія даного права, так і діями державних та інших уповнова
жених органів. Захист цивіrІЬних прав є одним з ваЖJпmих понять циві

льного та ци:віТhного процесуалr,ного права, вивчення якого має вагоме 

значення для аналізу цивіпьно-правових санкцій, механізму їх реалі3аціі 

та інnІих питань, що вики:кають в ра:зі порушення ци:віпьнVDІ. прав. Над

"~вичайн(l пробнемним у захисті цивільних прав є питання визначення 

кола суб' єктів, що мають право на ко:t~<mенсацію немайнової шкоди. 
Проблема суб' єктиого складу осіб, які :мають право ви:ма:гати захи:сгу 

порушених цивільних прав пшяхом комnенсацЬ: немайнової шкоди ви

никла ще 6 трав:ня 1993 року коли відпові,п;ними змінами до ЦК УРСР 
1963 р. (1] вст<tв:опmовалось, що громадянин або організація, відносно 
яких поширені. відомості, що не вi,JJrювi,.rJ;aютt> дійсносгі і завдають шкоди 

їх інтересам, ч'~сті, тідності або ціповій репутації, вправі поряд із спрос

туванням ,таких нідомостей: вимагати відшкодуваmm маfпювої і мораль

ної (немайнової} шкоди, :швданої їх поширенням. Тобто, вперше встано
впю:вапась можл:ивісn, юридично"l особи вимагати відшкодунашtl мора

льної шкоди. Підтримав таку можпивість і ЧИІfJТИЙ ЦК [2], в якому вказа· 
но про можтІивістт, відшкодувания моральної (немайнової) шкоди як 

фізичним, так і юридИЧНf(М особам. Проте, туг виникає запитанні; яким 
чином :шбезпе•шти однаковий захист особиспІХ немайнових прав для 

всіх учасників цивіл:и.rих відносин? Адже для надання законом публіч
но-пра:вови..ч уnюренням мешпи:х, порівняно з фізич:m1МИ і юридични

ми особами, мшютиzосr·ей для захисrу немайнових нра:в немає rрунто

нних підстав, J. також, та~;:е положення не відповіда.тиме ст. 1 ЦК [2.], де 
вказано, шо цивіпьним за..'lонодавСJсвом регулюються особисті немайнові 

відносини, заспопані на юридичній рівпості їх учаснижів. 

На-жаrп, ЧJІСІШе <>аконодавспю :>аmПІJає дане питаr-m:я не вирішеним. 

Проте такі особисті немайнові права ЯІ< право на найменування, право 
на репутацію належать і публічно-правовим успюрення:м, а тому вш.І:а

сають відrювідного захисту нарівні з ішnи:ми суб' єктами цивільного пра

ІІа - фізичними та юридичними особами. В сьогоднішній час дане пи
тання сrало особли.во ак:rуапьm1м, адже критикуючи державні органт·1 
особ» часто виходять .за межі справедливої критики, спираючись на не

достовірні фаr<ти та переходячи на відверті образи. 
У світовій практиці щодо захисту репутації держави:, Уі органів та nо

садовнх осі.б, можна виділити два підходи: 
- перший - це надання такій репутації особливОJ-о статусу, де за по

снган:ня на не'і всгановлсиа біттьша відповідальність, порівняно з не пуб
пічлими фізичними та юридичним-и особами:, аж до кримінаТІьної відпо

відальності. 

- другий підхід -- щодо надання репутації держави, їі органів та по-
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садових осіб меншого захисту, ніж не публічним фізичним та юридич
ним особа.'\1. 

На нашу думку, для надання державі чи іншим нубпічно-правовим 
утворенням я:кихось привілеїв шодо захисту власної репутації, <JИ, на

впаки, для обмеження такото захисту немає ніяких підстав. Так, напри

ЮJад, застосування кримінапьаої відповіданьності щодо захисrу репута

ції глави держави, зазвичай, веде до з;ювживання такими моЖJІИlюстями, 

та обмеження демократичних принципів та права на інформацію . Тобто, 
свободі пшІшрення інформації такі норми протиставпяють звання чи 
престиж попоження, якому і в~'J}(ають перева1у. А тому, захист репутації 

глав держав, посадових осіб та органів державної влаl!.И повинен ~щійс
нюватися лише цивільним законодавством. Адже саме цивіпьний процес 

може ветанонити баг~анс між свободою висJЮІшюианшІ думки та право'vІ 

на захист репутації. Проте і обмеження права на захист репутації пуб;rі

чних осіб спіц визнати помилковим. І хоча справді, плюралістична JJ,емu

кратія і свобо,ца політичної дискусії вимагають, щоб суснільсгво отриму
вало інформацію з усіх питань жtггпr суmіпьства, що передбача.: прано 
засобів масової інформацїі поширювати негативну інформю(ію і крити
чні думки про органи державної влади, а також право суспільсша озна

йомитися з НИ.\tИ. Проте відомості, ІНО поІІІирюкrrься, не повинні місгити 

фактичного вираження зневаги або mовесної образи, чи непідтверджених 
звинувачень бу;~ь-якого харак'І'С'ру, які зачіпають пемайноні прана пубніч

но-правоьих утворень в рамках виконуваних ними пuююважень. 

_________ " _________ " ______________ _ 
Истомин Ю. В. 

СОДЕРЖАНИЕ И СУІЦНОСТЬ ПРАВОСУБ'ЬЕКТНОСТИ 

В ГРАЖДАНСКОМ ПІ>АВЕ 

Более Lю"·rунека в науке гражданского права активно иt:снедуется ка

тегория ''правосубт,екnюсrь». Можно говорить о снuжившейся сІктемt~ 

взглядов, их сущности. Однако Рдинства мнений по данной пробнемс 

как не бьІло, так и нет. К тому же, исmедования вецутся таким оfіразом, 

что волна количества пубпикаций захпесп,шаеr волну качествеш-ЮJ\) 

обосвования сущ('ства правосубьектности. Обсуждение ведется, по 

крайней мере, по следующим направлениям. 

Во-перВІ.rх, утверждается, что правоспособносп, н мееснособность 

обьединяются в единую категорию правосубосктность. Такая позиция. 
впрочем, не заняла господствующего положения, так как авторьr, ее про

водившие, оказаnись в невольной роли простмх статистов. Возникае-І 

вопрос. Нужна пи новая категория правосубоекrность, если она попю

щает две другие - относительно недавно утвердивrшtеся tюнятия - пра

воспособность и дееспособноСІ'Ь?к6 

&<, Мноrочисленнwе понятия r·ражданского права, как научньrе катего
рии, бьши сформулированЬІ в на•Іале ХХ века. Осноннr,Іе nонятия русскоІ·u, 
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Во-вторих, мноrv1е исспедователr1, видя недостаточную убедитель

ность СКЛ3ДЬ1Ві'ІЮЩеЙСЯ СИ'І)'іЩИТ1, сделаПН ПОІІЬІТКУ расширИТЬ граНИЦЬ! 

правосубт.ектности. Они стал~r утверждатf,, что правосуб·r.ектность - :ло 

совокупность трех состюшя:ющих: правосдособноспt, деесnособности и 

деm-rктоспособносrи. Однако и такая точка зрения не стала nреобпіІДающей. 

В-·rретьих, многочислеиную :груnпу исследователей состав>mи ученьrе, 

которь1е в понятие правос_vб'Ьектносm в:ключают разнообразнме ::щем:ентьІ, 
Іюзволяющие, по их мнению, вмя:снять еє суш;носгь и содержание. 

'Целью дсuп-юго исследования является уяснение оюжившихся пази
ций о сущности nравосубоекпюсти и предложить авторекос видение 

данной правовой .категории. 

В свое !;!ремя. учасwовал в обсуждении зтой: проблемм и 

А.АЛушкин. Он утверждал, что nравосуб'Ьекп-юсть есть единство пра
воспособности и дееспособности. Однако качество правосубьектности 

создает лишь правоспособность . А сама правоспособность - зто право 

бьпо суб·r>ектом прав и обя:зан:ностей:87 

О.А. Красавчи:ков говорил о моделях гражданской: правосуб'ЬеК'ПІОс

ти, юзапифи:цир_рr их как общую, специалм1.ую и универсальную88 . 
В паспедние годьr в науке вwп<азаньr и и:ньrе, достаточно общие, а 

часrо и весьма абстрактньrе представления. Они к тому же весьма разно

образнм и мноrовекторmr. Ведутся И.сстrедования о содержаниv' семей

ной правосуб-ьектносги ребеJ.'rка 89, отде.ттьнЬІх хозяйствующих и государ
ственньтх суб·ьектов90, и самого государства9 1 . Зтr1 обстоятельства осо-

государственнш·о, гражданскоrо н уГоловного uрава І Под ред. В.М . Ус-rинова, 

Н. Б. Новиuкого, М.Н. Гернста. М. Сьпина. 1910.- С. 120-127. 
87 См.: Советское граЖJ[анское праве/Лод . ред. В.Ф. Маслова, А.А. Пуш

КИШІ. Ч. 1. Киев. Изд-во «Вища школа». і983 . C.l04. 
88 СМ. Красавчиков О.А. Модели Іражданекой правосуб·ьекnюс

ти/Прс•б.Іlt:МЬl <:оционогической закоІfности. на совремеином :напе ком~Jеунlісти

ческого строительства. Харьков . 1978. С. 106. 
89 См.: Савельева Н.М:. К вопросу о ссмейной правосуб-ьектности ребенка 

/Проблемм правосуб-ьектности: современньrе интерпретации -- 2005. Самара. 

2005. С. lЗ9 -- J4З. 

90См.:Грудницкая. С. Зволюция. хоз5Jйственной правосубьек.тностп как 

зкономико - нравовай категории. Право УкраиньІ. 2008. NQ 8 . С.74 -- 80; Ее же. 
Хозяйствеаная правосуб-ьектность:проблемьr определения еушности и понятия . 

Предпринимательское и хо.зяйственное право. 2008. N2 9 .С.65 - 69; ЕІар.!<ОВ А.Н. 

Граждавская правосубnектность некоммерческих организаций в социальной 

<:Ф<:ре: теоретические и nрактические проблемьr содержанля и реализа

нии/Сборник материалов Международной научно - практической ксцференции 

<;Акту<щьнме проблемьх гражданского права и uроцесса>> в г. Казани. 12 - ІЗ 

октя.бря 2006г. Ка:зань. Казанскш1 rосударствешtьrй университет. 2006. В. 2. С. 
78 - 8 \ . Правда, шщостаточно убедuтельна попьrша автора об'Ьяснить сущность 
самой гражданской пршюсубnсктн.ос'!.и в анализярусмой соцшщмюй сфере; 
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бенно подчеркивают и актуальносТh, и значимосп. данной нроблемь1. 

Между тем Н.И. Матузав с.депал попьпку увязать идею пр.шосубт,гк

тности с категорией <<правовой сrатуе>>, которая, по его мнению. оfі1,сди

няет извесrньге категории, характер11зуюхцие субьектм права. РечJ, иде; 

о правовой норме, правосубьектносn1, основании ответственноспt, пр+· 

ІЮВЬІХ пр~rnципах, правоотношении обп~его (статутного) тина92 . 
Досrаточно rmодотворное суящение. Однако в полной мере с ним. сог

ласиться вряд ли можно. Зтт: сложІгьп:і. комппекс суждсний, очеви,rцю, 

cлenyer рассматривать, с одной. староньІ, как закоподате.п&ную регламеп

таuию с.убьекrа права, а с другой стороньІ, как механизм. реашпации в 

рам~;ах правоного стюуса, }СОІ'орьrе и составпяют право-субьектносп .. Пр,;
восу6uектность в зтих условиях яІ::пяется критериєм правообпадания. 

Изложсннме соображения дают право утверждать, что правосубьек · 
тносrь -· исключительно научная категория. Она .'ІИШь дасс нам Ію.снrос 
представнение о сущности субьскта права, ct·o правоJІЮЧ!Uі:<, nоЗ\ІОЖІІ•JС·· 

тях и прЄі(елах осуп(естnлсния прав и обязанностей, их охране и :JаЩІ1Т<'. 

Шишка/. Р. 

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ДОСJІІДНИКА ТА КЛІЄНТА 

ЗА ДОГОВОРОМ НА ВИКОНАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ РОБІТ 

Міжнародний кодекс практи:ки маркетингових та соцішю1·іч .. 
них ll,Осліджень, що затверп,жений Всесвітньою асоціацією соніо 

погічних та маркетингових дослідників <<ESOMAR•>, Амстердю·І, 

1948 року. (З перерабками і доповненнями 1976, 1986 та 1994 ро· 
ків). Встановив ряд правил, які мають приватно-правове ЗШІ.ЧЕ'ІІШІ 

і с корисними для формування правового станови.ша cтopirJ ''" 
Jtоговором на проведевня маркетингових досліджень Зокрема .. 
його загальні правила визначаюТh, uю: 1) маркетингове цои:іджсншt 
Jювитшс завящи виконуватися об'єктивно та у віцповідн•хті до впшюв

лених наукових принципів; 2} маркетингове дослідження повивш• :Jав
жди відповідати національному та міжнародному -о:аконодавству, яке 

засrосовуєТhся у тих країнах, що охотІеві такою науково-доспідною 

роботою. Ві;'J,повідно, за відсутносгі в Україні спеціал"Ьного правового 

реІJ'ІІЮІШННЯ відносин зо виникають за договром на проведення марке

тингових 1~осліджень слід керувап1ся загальними положеннями про 

Замотаева Т.Б. ПроблемьІ определения праІювого статуса ЦСІпраньноru Банка 

РФ/Проблемм правосубьектностн: современнме ин1ерпретацнн - 2004. Самара. 
2004. с. 86- 88. 

91 См.: Внткявичус П.П. Гражданская правосубьектность совстскоІт, І·<'
сударства. Виш.нюс. !978. 

92См.:Матузов Н.И.АкrуальнЬІе nроблемЬІ теории права. М. ?.003. С.417. 
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договори взагані 1 а, ик ми вважаємо, договори Пд JИконання робіт. 

3а цим кодексом передбачені права репюндентів, •юкрема: 
·- спшнраця респондентів у маркетинговому дослідженні с Іююrjстю 

добровільною па усіх стадіях. Вони пе повинні Ііути внеденими в оману, 

КОНИ ЗіШJЮШУНШІИ:СЬ ДО співпраці_; 

·- шюнімні•:п. р!'СІюндентjв повинна бути суворо Jбережена. Якщо 

ресшшдент на. з<.пиr ДОС.!Ііцника дан дозвіл Н>Jдати :щн:l у формі, яка 

дозвоняє особисто іден.rифікувати того респонд.:·нта, то: 

(а) рєспоп,ІJента обов'язкОІю маrrи повідомнги, кому будуть ш•ре,І(апі 
гакі дані, як і цілі, в яких такі дані будуть викорl>'(Тову·єатися; а також 

(Ь) ІІОСфJ,lН1К повинен 1·арантувати, що інформація не буде икорис

товуr~атися у жодних не-дос.Іідницьких ціп.ях і, ПІ•J отримувач інформації 
Іюпщився ., ПИ\ЮІами цього Кодексу; 

·- 1\ОС!ІіДНVП IIOlHПl<:'H 3ДЇЙСНЮВJТІ1 J3Cl :1асгережні '\і!ХОДИ, аби l<1paH·· 

tува пt, що респондентам жодним чином tіез: юсерс,(ньо пе загюдіяно 
шко,rи, або tюни не потрапини під несприюлІшнй НН!JИВ у резу:ІLТаІі їх 

у•Іапі в наукш•·J-дослідній маркспштовій роботі; 

··· дооrі,;rник повинен вюшнят,J особлину обережнісп. tгіц час ін .. 
н·рв'ювашш дr1ей та мошщі . .[І,пя пров~тення іан~рв'ю 3 дітьмJІ, сносш1ку 
JЮІJИНІІ<І fіуги шрt•.мана ЗГО.і(іІ fіюнJвабо ві,Ll).ЮН~(а;аннхцоро::лих (опікунів); 

- ре< ІІОІІ.ll.'снти повинні бути ноївформова :-1і (Jазничай, fla по•І<п.ку 

іЕтерв'ю), чи виJшристоР.уюп,ся під 'Іас такоrо інт·ерв'ю ю-:іо, ИРІоди 

п юперсжсrн. і обладнання дrrя рсєстрапlі щ.Jдоuідей, за винятком випа·· 

дків, копи вони ЕикористоБуtоться у громадському місці. Якщо р<'сrюн· 

;І,снт гак ~~а бажає, таю? обпаднання понинпо бу 1 и знищеним або ви,цале·· 
н.аr . Анонімність р,~·попдентів нє повинна rюрунrуватись 3а ви:корис· 

1 •. шня таких методів; 

-· респондснІ и повинлі мати можлив:tст.~ бР'• трудноп~ів нер,•вірпи 
і;lt'Іпичнісп, та добрі наміри Досrф~пика. 

На ГІравовР стоrювиrце сторіп ~-а допшром на провцІt:НН}І маркетrп r·· 

І\JІШХ іІ;оснджень також вшт.инас перс;(ба'tсві ·l.вна•rесн1м коц.~ксом нро·· 

фссі~іні обов' юки доспідників. Вони зводяп,ся іЮ ІШСГ(ПНОПJ: 

- доспідпики не rюrпап1і свідомо чи несві;1омо ;ф!ти жодним спосо· 

6o~.r, який міг би дискреди1увати сро<рссію марt~етиРтового досфт,ника. 

або! Іризнести до втрати дос'1ідпиками цовіри грома,цськосrі; 

- ,J;ослЩники не повинні робити непрандиних тверджень стосРІШО 

їхніх навиків п. цосвіду або такого ж сJосошю їхніх ор1 ані3апій; 
--дослідники не повинні без піцстав r;ри1·икувати або прюп~жунати 

ншшх доспідннків; 

- досл:і,иникv новипні завж{~И намагагися rюзробити дослідження, 

~кс ишю б еф!'ктивпу цін:у й адекватну я~.<.ісп,,. а нотім довести иог•,> до 

специфікацій, _узІ·од;-кених ~і кrrієнтом; 

-- доснідники повинні гарангр:апr бс:шску )'<'іх зЕ[тін (записів) дос-Іі
дження, що с у їх власності; 

- доспідники свідомо не повинні дозво,,и·rи ртповсюдженш; ви .. Jю 
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вків з науково-дослідної маркетингової роботи, які не підтримані відпо
відними даними. Вони завжди повинні бути готовими надати технічну 

інформацію, необхі,п,ну для оцінки обгрунrованості будь-яких опуб.тrіко

ваних результатів; 

·- діючи як дослідник, остшпІій не може застосовувати жодних пе
досліднJщьких заходів, наnриклад, маркетинг ба:!И даш1х із затrучен.ням 

ІJ,аних стосовно окремих осіб (з числа респондентів), що можу.-ь буrи 
в~ІКористані д11Я прямого маркетинту та діяльності з просування товарів 

чи поспуr. Будь-які такі не-дослідrшцькі заходи повинні завжди по ходу 

їх організації та здійснення бути диференційовані від дій власне марке

тингового досліджею-rя. 

Досить цікавіими для формування правового становища сторіІІ за 

договром на проведенІ-ІЯ маркетингових дослі,п.жень є передбачені цим 

кодексом взаємні права та обов' язки досл~'І;ІІИків та клієнтів. Кодекс 

встановив, що ці права та обов'язки звичайно регулюються у иі,rJ,rювідно

сті до письмового контракту (угоди) між дослідником та клієнт·ом. Сто

рони можуть виправляти умови поданих нижче Правип 19-21 цього Ко
дексу, якщо вони попередньо погодилися на це у rrисьмоиій формі; аJІс 
інші иимоги цього Кодексу не можуть бути змінені таким чином. Марке

тингове дослі,тJ,ження повинне також завжди проводитися у відноні,rцюсті 

1~0 прющипів справедпивої конкурпщії (чесного -sмагання), як це 3ага

тп,но визнано. 

До спеціальних обовязків відноситься: 
- дослідник повинен повідомити ктrієнта, чи робота, яка буде вико

нана для цього кліппа, буде об'єднаною або використаною в одному і 
тому ж проекті з роботами для інших клієнтів. За таких обставин не мо

же бути розкритою ідентичність таких юrієнтів; 

- дослідник повинен повідомити клієнr·а якомш·а ранllпе напереrс 

коли будь-яка чаСІ'ина роботи дпя цього кпієнта є підзаконтрактована 

деінд'о' поза власною організацією доспідпика (вкшочаючи використання 
будь-яких зовніІпніх консультанrів). На запит клієнта необхі,rтно вказати 

ідентичність будь-якого такого субпідрядника; 

- юrієнт не має права (без попередньої домовленості між за.Jrуqепими 

сторонами) на виІ-ІЯткове (ексклюзивне) використання пооrуг доспідника 

або його організації ані повністю, ані частково. Виконуючи роботу ДJJЯ 

різних кп:існтів, дослідник, однак, повинен прикласти зусиль дпя запобі

гання можливих зіткнень інтересів у послугах, наданих таким клісншм; 

- такі звіти (записи) зберігають власність клієнта і не повинні бути 

розкритими дослідником будь-які третій стороні без дозволу клієнта: а) 

стан бізнес-проблеми клієнта, яка може бути полегшена завдяки прове
денню маркетингового дослідження, специфікації на іІппу інформацію 
клієнта; Ь) дані дослідження і резулт,тати науково-дослідної маркетинго

вої роботи (крім випадків синдикованих /розповсюджуваних багатьом/ 

або замовлених багатьма клієнтами проек"Іів або послуг); 
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- клі•.лт, однак, немає жодного права знати імена або а;r,реси респон· 

;ІентіR, яют~о явний дозвіл сх:танвіх на І!е не був понередньо отриманий 

:t осліцником (п,я слецифіqна вимога пе може бути змінена 1гідно з Пра
вилом 16); 

- якщо попередньо не бупо узгоджено іншого, настунні звіти ('~апи
си) заттишаються власністю досrід;ника: а) пропозиціі марJ<етингових 

!Юпті;l,жень і ро:щінки вартості (якщо вони не бутrи сrгrачєН1 кліснтом). 

Вони Ш' повинні бути розкритими юrієнтом бу;:т,ь-якІй третііі t'ГОР'-'Ні . 

іншій, ніж консулптант, що пращоє дт:я клієнта у цnому ж проекті (Ja 
ІН1ня·пшм бу;1ь-якого консу.тп.танга, який працює так(>Ж і ддя копJ<:урента 

іі.ОС'rідника). Зокrема, :юни нє повинні використовувати..:я К'Іієнтом для 

·,"РГО, щоб вrшиfІа]и па пропшицй досп~J,Женп або розцікки їх вартості від 

інших цосп ідників; Ь) з~Іісг звіту у випал.ку сиІщиконаннх 

/ ршrюнпо;<Жуваних балпІ.ом/ та/ або 3амовнених бсн·атьма клінпю'и 
нроектів af)o Іюспуr, де онні й ті ж дані ;щстунні Gіrп.ш, ніж одшщу rоіє
нтові і, де яспо зрозуміло, пю остаточні результати достунні д;т;: .ЧІ<І'1п

ної :икунuні або переднлати. Кнієнт ІН' може рnзкрити ре·•v 'п.тати л.Jк:J· 

10 ;1,ос.rщження будь-якій третій пороні (іншій, ніж Ио1л ВСІ<КЕі консутп,. 
Іа1п11 та радпики з використання у йш о бізнесі) без ;.юзtю.'І\' щх·тідника; 

с) усі інші ·шіТИ (заІJИСИ) )10С!lЇ,!ІЖl'!ІНЯ, ІІіДГlПОВЛРНЇ )(ОСТ!і)І,ІШJ<.ОМ (:ІСІ ВИ· 

нятком нс-сиlіJ\ИКованих проектів, д і акож таких р<лро()ок і анкет (.:JtіИ

туваш,), •атрати на які бу пи оп.пачені кпієнтом); 

- ;юссІідник повинен иідповІ;r,ати узпщженій на сьm ОіJ.Шй нр-офесій

J.'ій. пракгиці, що стосусться зб<'ріганпя таких звітів (заншш) нроrягом 

нідно11ідного неріоду часу після закінчення проек1у. На З<ІТІит ДОСІІі;Jник 

Іюнинен "Іабезпечити кліппа дуалікатами таких звітів (з;.н:исів) за умови,. 

що такі дубпікати не порушую·1ь анонімності і ВИМl>ГИ конфіді'нційrюсті 

(Прави:ю 4); шо ·Jaшrr зробпено у межах узгодженого строку д1н 1бері
Гd!ПJЯ 3Вітін ('Jаписів); і, що кrІієтп п•штІ-гп прийнятні кошп1 ;щя 'Іаf'іешr

,,ашя Ищо такими дублі~:атами; 

- .Т.ОС'І~тник ш• повинен ро.1кривати ~J.ентичність к:tіснта (1а умони, 

ІПО Пl'МdЄ ЖОДНОГО ЮрИДИЧНО/'0 і 3аІ<ОННОГО зобов'ЯЗ<ІННЯ робТ1'''И Тd.І'.), 

або Gуп.ь·якої конфщенційвої інформац~ї с.тосшшо бі:щесу осташп,о! о, 

буць-якій тре·1іи стороні без доз во пу кліппа; 

- досJJідник новинен на запит JJлшопяти кніЄtїlові вжю~апІ :шходів 

перевірки якості робіт і підготовки даних за умпви, що І<~·rієнт оплачує 

будь-які ,цода:rкові витраrи, юшранІІені на це . Будь-які такі перевірки 

ІЮ Інш ні J<Jдовіпьняти вимоги Прави,;1а 4; 
- досІідник понинен :мбсзпечити юrієнта усіма відпозі,.(ннми техпі

чними деталями будь-якої паукоrю-достф.І,нuї роботи, виконаної дпя 

{{ього кнієнта; 

- при повідомненні ре3ультатів науково-дослt',ІЮЇ маркетингової 

[ХJnоти доснідник повинен робити чітке розмежування між впасне ре .. 
:~уr:~ьтатаl\ІИ, rтасною ін.терлре1ацією таких рбупьтатів і буrtь-якими 

t•<"'КОМ·~нн.аціями, що на H't1X тгуtпуюп.ся; 
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- коли будь-яка частина рРзультатів пауково-досл~цної робrУП1 вида
на клієнтом, останній несе відповідальність або гарантує, що Іюни нг 

вводяn• в оману. З дослідником необхідно консулЬІуватися і пого.цжува

ти заздалегідь форму і зміст публікацій, і необхідно вжити заходів, або 
виправити будь-які твердження, що БІюдять в оману стосовrю доспі

дження і його результатів; 

- дослідники не новин:ні дозволяти використовувати !:хні імена (на-· 

зви) у зв'язку з будь-якою науково-доогідною роботою як гаран1ія, що 

осгання була виконана у відповідності з цим Кодексом, я:кщо вони не впев· 

нені, що проекту всіх відношеннях задовопьнив вимоги цього Кодексу; 

-· достІідники повинні гарантувати, що кпісти знають про іоrуванпя 
цм)го Кодексу і потр<'би вmшпати вимоги. 

ЮнінаМ. П. 

ВИЗНА ЧЕННЯ НА ЦІОНАJІЬНОСГІ ТР АНСНАЦЮНАJІЬНИХ 

КОРПОРАЦІЙ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ 

У сучаСІ'f!'ІХ умовах пюба.'Іізації світової економіки з'явпяються нопі 

відносини з іноземним еш•ментом, які потребують правоного реtучю

вання .. Особлива увага досл~цю".ків прr-щіляється питанням іпоземних 
інвссгицій, оскільки економічні кордони сr·ають ІІСе біflьш нро:юрими, а 

калітал втрачає свою «націоналІ.ність». ОбсяП'! іноземних інвестицій у 

світовій: економіuі щорічно збі.rп.шуються, так само як і розппrрюСІ'ЬС-r 

суб'єктний скл:ад іJшсстиційних відносин. Основним дж<'р·~JЮ\4. інозем· 

них інвестицій у світовій економіці є 1ранснаціона!ІЬНі корп Jрації (дані -
ТНК), обсяги інвестицій яких іноді перевищуюп. економічний потенп.іа•І 

окремих держав. Фактично в сучасному світі саме ТНК здійснюють кmr·· 

тро.ТІЬ над ключовими ділянками економіки. Впроваджую'lИСЬ в економі

ку держав, що розвиваються, ТНК набувають вптпшу не тІш.ки па еконо
мічний розниток цих країн, ал<' й на їхню політику. 

Специфіка цього суб'єкту права є такою, що, маючи відціпешІя па 

території багатьох країн, ТНК 11 пі.тюму пе підuадає під юрисдикпію 

окремої країни та їі діяльність як єдиного утворення не може fіути вре

гупьована національним правом окремої держави. Поширення дії пра

вових норм однієї держави на територію іmпих можnиве тільки 1 відома 

останніх, що знаходить своє відображення в численних ніжнародних 

угодах та конвенціях. Не цивпячи:сь на економічну єдність. ТНК харак

теризуються пезапежністю юридичних осіб, які в~одять до 1хньш·о скла

ду та, до того ж, можуть мати різну нержавну приналежність. 

При виникненні колізійного питання суд завжди <<nрин'язує» юри

дичну особу ;~о правоної системи якої-небудь держави :1 метою визна
чення їі особистого ста·rуту. Тіr1ьки після вирішення цього nитання мож·· 

на сказати, якими є права й. обов'язки ціє1 юридичної особи, тому що 

вони розрізняються :1аттежно віи, того, чи є ця особа «національною" іІб<) 
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«іноземною». Закони багатьох країн встановлюють певні обмеження ДТІЯ 

іноземців (заборона набувати землю у власність та ін . ). Крім того, ШІІЯ
хом укладення міжнародних договорів на основі взаємності одна держа

ва може наДати певних прав юридичним особам іншої держави. У цьому 
випадь."У вона повинна знати, які юридичні особи можуть претендувати 

на надання їм таких nрав [7]. У цьому зв 'язку постає nитання про держа

вну приналежність юридичної особи. 

Серед дослідників не існує єдиної думки з приводу визначення на

ціональності ТНК. У науці МПП розроблені декілька критеріІв, на nід

ставі яких . визначається національність юридичних осіб. Такими крите

ріями є, наприющц, критерій здійснення основної діяльності, критерій 

місця :шахо.цження органів управління юридичної особи, критерій: місця 

заснування та інші. Згідно з цими прющипами в МПП виділяють докт

рину осілості (закон місця перебування органів керування юридичної осо

би:), доктрину «центру експлуата.rJ;ії» (місця здійснення діяльності), доктри
ну інкорпорації (закон місця заснування юридичної особи) [2, с. 215]. 

Складність у визrrаченні національності ТНК пояснюєгься тим, що 

ТНК має зв'язок одночасно з декількома державами. У той же час компа

пд, що входять до сю1аду ТНК, є суб'єктами національного права відпо

відної країm1 . У результаті ТНК висrупають як економічний комплекс 
організацій різної національності. 

В.П. Звєков пропонує вирішити питання визначення національності 

ТНК шляхом визначення особистого закону юридичних осіб у рамках 

інтеграційного об'єднання. Прикладом може служити форма європейсь

кого об'єднаюrя в рамках ЄС [2, с. 128]. Однак ісготне ро3ходження в 
соціально·-економічному розвитку різних країІ·І не дозволяє на сучасному 

етапі говорити про подібну уніфікацію у світовому масштабі. В умовах 

інтернаціоналізації виробffі1.І~тва досить складно застосовувати ту або 

i.r-nпy докгриву визначення: правового ста-rусу ТНК. 
Можна сказати, що в даний час внаслідок відсутності єдиного право

вого статусу ТНК, її юридичної множинності не уявляється можлwвим 

висунути один загальний критерій визначення національноСІ-і ТНК. 

Поки можна говорити тільки про націонqльність кожної окремої ланки 

ТНК, яка визначається на підставі колізійних норм кожної держави. 

Таким чином, питання визначення національності ТНК на сучасно

му етапі розвитку міжнародного законодав(тва не може бути вирішене. 

Юридична множинність ТНК дозволяє говорити з певними застережен

нями лише про національність структурних підрозділів ТНК. Ці підроз

діли не мають повноі: економічної самостійності, тому їх правовий взає

мо.зв'я.зок з державою відрізняється від взаємозв'язку держави з націона

льними юридичними особами. 

СписоЯ> літератури: 1. Закон України «Про міжнародне приватне право» від 
23.06.2005 р. 11 Відомості Верховної Ради України . - 2005. -- N2 32.- Ст. 422. 2. Звеков В Л. 
.Міжнародно приватне право. Курс лекцій.- М: НОРМА-ИНФРА М,І999. 3. Кнбенко Е.Р. 
Международное частное право. - Х.: 3спада, 2003 . - 512 с . 4. Ляликова Л . И. Транс-
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национальньrе корлорации и nроблема оnределения их наниональности // Соя.етскиІі 
ежегодник международного права. 198 і - М., 1982. 5. Міжнародне приватне право. 
Навчаnьний посібник І Під ред. В.М. Гайворонського, ВЛ. Жушмава. ··· Київ: Юрінком 
Іtш:р, 2005.- 366 с. 6. Фединяк Г.С. Федіняк Л.С. Міжнародне приватне прано: К)tрс nпбр. 
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t:а національна юридична академія-- Одеса. 2006. 

Моторна В. Ю. 

ДОГОВІР ВИПРОБУВАННЯ АВТОМОБІАЯ 

Вступ Укра'іни до СОТ, активна учас1'Ь на міжнародному ринку на
дали новий поштовх для розвитку догонірних відносиЕІ: J) вюначає їх 
це.нтральІ-Jе місце у врегулювання ринжових відносин; 2) обумовлює 
гнучкість та універсалізацію договірного регулюваmІЯ та шиив законо

давства інших країн на національне законодавство; З) попшблює спів

працю товаровласників та споживачів на ринку товарів .. робіт та послуг; 

4) спричиняє необхідність закріплення новел у вітчизняному доr·овірно·· 
му праві . Товаровласни:ктд гюстій:по вmпуr<ують форм:и, t:nособи та засо

би пропо:шцїі свого товару сrюж~rвачу, що надає динаміки реrулюван:ню 

товарооборmу .. Як вказав Гедеман « . . . ка:к тоm>ко оборот nрю-rим:ает но
вьrе форм.ьr, так зразу рожда:ются новьrе 'Л1ІІЬІ обязательстВ>> (1] . 

Поряд з цим. « ... все частhnе можна почути навіть з уст високопосадо

вців про ризики, які несе в собі глобальний ринок. На ньому сформува

'1ИСЯ досв~цчепі гравці -- професійні комерційні стру:кrури .. діяш.ність 
котрих часто вступає в суперечність з загалишвизнаними стандартами у 

сфері прав людини і захисту навколишнього середовища 1[2]. Посшнова 
Яерховної Ради УкраІни від 17.02.2009 <<Про проведешш парламентС'ЬКИХ 
слухань <<С:тратеrія іmюваційного розвитку Укра'.і:Rи на 20-:l0-2020 роки в 
умовах глобалізаційних виІmи:ків>> підтверджує юшив цих явищ на <.успі

льно-економічні nроцеси та. а.ктуапьнісrь їх вивчення. 

Враховуючи вmцесказане, звертаємо увюу на наступну новаІ.І;ію в 

:а:равовідлосинах. Останні 5-7 років перед продажем, випус:ко:•r товару чи 

започаткуванням бізнесу все частіше проводиться їх тес1ув<шн.я (в~ц аюл . . 
[test] - перевірка, випробування). Метою таких тестувань є з'ясуваtшя 
паявносrі/відсутності певних характеристик, якостей досл:іджуваноrо 
об'єюу- успітнісrь нового біз:нес-проек'rу, якість протекторів шин, ма

невреність автомобі.rL-:r. 

Споживачі .ню.шгаються В(.Тановиги властивості товару та визначи:

·m:ся у доцігrьносrі його придбання перед покупкою. Внас:1ідок цього 
наразі проводяться числешrі тес1.увмшя (або 'іх іще називають випробу

ваютми) н:айрізноман:ітнjших речей ·- вІд моторних човнів ш буксиру

валитих тросів до модемів та косметики. 

Прщставники наmф:~;оміших автомоб.і.JТhних марок світу че peJ сшrсх:апОJ'"Ш 
з метою зацікавити потенл;і.йних клієrпів, рекла."ЧИ аюго товару все часrіше 

аропонукл'Ь пройти випробування 1рано-юр1у - так-званю1: <<ТЄІ..т-драйв» 
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автомобіля (vv;\ '''· toyotabc.ru/ rent.xшl, W\\'W .suzuki-avtoшir.ru/ default.asp?uid 
=1 ') 12, www .пe'vi~alaпt.ru/, www.auJi.ru/ -ru/ testdrv /, www.chevroletcrm.com 
/ site/ rtt/ testtlri• е ___ :ЮОбрhр, W\\~N.coпsumer-comІect.com/ eprofile/-
forclepюfile/ >vеЬ І uij ReпdereІ·.aspx?!'omІ id=39&random"'209Jl41910, 
""''" iV.IItaJ:d.a. гu; bu yingaшazda / testdrive/). 

У 2006 р. в Украі:ні продано близько 371 тисяч легкових автомобі1ів
на 40% більше, ніж у 2005 році. У 2П07 році куплено на 83% більше ніж у 
2006 році. [3j 

Крім того. Україна територіально знаходиться па перехресrі транс

портних шняхів, що з' Єі\Нують країни Півпічно-Західної і ПівїJ.СННО
Східної Європи. Схвалення Кабінетом Міністрів 03.08.2006 Концепції 
ршr.итку анто\!обі11ьної промиспоІюсr·і та ре1унюванпя ринку автомобі

лів у J:еріон до 2Cl5 року І'а Іюложення ст. 1 'Закону України <<Про транс
норт» [4], відпов~:.І,JЮ до якої транспорт є однією з найваЖJІИВіших га.,-rу-
зей суспіаІ.JЮГJ виробнинтва, дають підсІави передбачати значне під-· 

вvr1цсн ня ролі ;шт отраппюр·1у у майбутньому. 3ьичайно, цю можшrnісп. 

треБа викоригІа','И, проте з урахуванням нор~>·Іативно-правових вимог, 

pc<L:: ій економіки та існую<юї практики правовідносип в іюпих країнах. 
0)~нісю з f•e.lrriй вітqи3ШІІЮЇ науки с той факт, що відносини тесту

вання/tншробувдпшr транспорту не були предметом досл.ідження та 

врсгу;щтшшя, нt· вивчшrися ні нравника!-1'и--практИl~ами, ні науковцими, 

за ВІ1КJІючєнням ;;тапі Р.Б.Шншки (<<Дш·овір драйвішу», Вісник Харків-

с;,коrо націона п.ного університету внутрішніх справ, N~ 38, 2007р. С. 216--
222) Такі упщн є несистемати:юваними, нетипізованими, у зв'sвку з чим 
псренажній кі•Jькості учаСІІИКів ;~оговору випробування складно ви·ша .. 
qитися шодо снсїх суб'єктивних прав та юридичних ибов'язків. Досліди

вши нс•чисеньІ.і наукові рtнробки по наданшо пього виду поспуг, конс

т<пуємо іх щ~мІ5ріошшьюrй>• етап та відсутнісrІ. вагомих напрацювань J 

шпаш. досrід:жег ня догонорів тео у вання автом:обіньного травспорту. 

За вісІ,сутвос ІЇ нормативно-правових актів, які регу:Іюють дослід,жу-

вані відІЮСИІнІ, ви..1пачення сторін, МРТИ та нравової арироди договору 

вшо роlіу'вашІЯ слробуємо віднайти через сучасні технології, зміни на 

ринку товарів га фактичні відносин~~ що,'J,О надання транспорту на ви-

пробунання. 

С1ід встан:шнтися у висхідних п~:~,ходах до реrулюваrпІЯ цієї діяль-

ноп і і а ві;J,НО2И:-І між сторонами Насамперед тут ви.значаттьними є: 

1) снобо;~а догпвсру (сІ. 627 ЦК); 2) загальні підходи до врегулювашІЯ 
віщюсrпr щодо права власності на гранспорт-ні засоби та діяльності із їх 

викс-ристання,: :)) загально типолоrічна приналежність такого договору -
;щговuри з наr(з.НLІЯ послуг; 4) така діютьність згідно зі ст. 1187 ЦК є дже
Рl>JШ.М піцнищеної небезпєки, такий договір заслуговує біТІьшої уваги; S) 
дшtуо; і\О управ .. rіння автомобілем здійснюсп.ся на підсrаш виданого 
посвід'ІСЮІЯ водія; 6)спеціальна інфраструктура для випробовування 

автомобі;rін пр,Іктично відсутня; 7) ці ві,п,носини - відносно ПОІІе правовt> 

ШН111\(' в українс:.кіІі договірній практиці і здебіпьшого охоплюються 

259 



понятrям передnродажний сервіс, 8) в Америці становлення автомобіль
ного ринку надало поun·овх для розвитку суспільних відносин, що може 

відбутися і в Україні, якщо системно вирішувати нагальні питання. 

О. Бурлай у своїй статгізазначила про особливість вітчизняної пра
вової системи щодо «спонrанного запозиченнЯ>> - коли з іноземної пра

вової системи береться якийсь дуже прогресивний, демократичний. і 

давно нам потрібний інститут, покликаний швидко і ефективно вирі
шити певне коло проблем вітчизняного правового поля .... Сnонтанність 
ж такого заnозичеюІЯ nолятає в тому, що до моменту його впров~жею-ІЯ 

вкрай мало уваги приділяється критичному аналізу інстиrуту, який 

вивчається, аналізу тих тіньових і не1·ативних наслідків, які може викли

кати його появу . А адже жоден інстmуr нрава не є ідеальним, і за кож

ним «ПЛЮСОМ» слідує свій «мінус» [5]. Проте ж в нашій країні з завидною 
постій:нісrю з'являються нові і нібито nрогресивні правові явищd, які з 

часом обертаються у важко вирішувані проблеми. 
Солідаризуючись із О.Бурлай: внажаємо, що вказане висловлюваЮІЯ 

можна повністю віднести до досліджуваних нами правовідносин з ВИ

пробуваЮ-ІЯ/ тесrуваІОІЯ транспорrу. 
Статгя 5 Закону Украіни «Про автомобільний транспорт>> [4] оснuв

ним завданням державного регушоваНJ:ІЯ та контролю у сфері автомобі

льного трансrюрrу ставить створення умов безпечного, якісного й ефек

тивного перевезення пасажирів та вантажів, надання додаткових транс

портних послуг. Окрім зазначеного, важливим є підвищешІЯ надійності, 
комфортності та безnечності транспортних засобів, якості робіт та по
слуг відповідно до розвитку науки і техніки, потреб населеІШЯ і народ

ного rосrюдарства; захист інтересів споживачів і держави у питаннях 

безпеки перевезень JІ.ТІЯ життя, здоров'я шодей та майна осіб; сприяння 

споживачам у свідомому виборі транспортних засобів, робtг, послуг; 
створення умов для участі суб'єктів госnодарювання в міжнародному 

економічному, науково-технічному співробітmщтві. 

Аналізуючи коментовану стаnю доходимо висновку, що розгляд до

говору випробування як частини транспортних відносип сприятиме реа

лізації поставлених завдань, спрямовуватиме існуючу практику у законо

давче русло та напрацюваннями збагачуватиме науку. Практичною метою 

даної роботи є створеЮ-ІЯ умов для максимальної охорони життя та :що

ров'я людей. які керують авто, збереження майна під час надання послуг 
по договору випробування: і, звичайно, tmacнe їх якісне надання. 

Вибір дослідження. договору випробування/тестува.'ffіЯ саме лего~~.о

вого автомобіля nояснюється тим, що легковий авто1рансnорт є най

більш використовуваним трав:спортом у повсякденні. 

Говорячи про назву договору, під час якого проводиться тестуван

ня/ випробування автомобіля щодо наявності певних характеристик 

1ранспорту та маючи необхідність чітко визначиmся у вживаних термі
нах, вважаємо за необхідне вернутися до ст. 1 зу «Про автомобільний 
транспорт>> - Автомобіль - колісний транспортвий засіб, який. приво-
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диться в рух джере.пом енергії, має не менше чотирьох козrіс, призначе

ний для руху безрейковими дорогами і викорисrовуєrься для перевезен
ня людей та (чи) вантажів, буксирування транспортних засобів, вико

нання спеціальних робіт. 

Також необхідно ви:'Іиачитися з викорисrанням CJriв- теа-ування чи 
в~<шробуваІШЯ, виходячи з їх значення та фактичних обставин. 

- ВипробувашІЯ -технічна операція, яка складаєrься з усrанов.пешІЯ 
одиієї чи декількох характеристик продукції, процесу чи послуги відпо

відно до всrанов.пеної процедури [6) . 
- Випробування - експериментальне визначеШІЯ кількісних та/ або 

якіших характеристик усrаткуваІШЯ [7]. 
- ВиnробувашІЯ - визначення критері:ів, показників шляхом прове

дення досліджень [8]. 
Тессування має ідентичні визначення- формулювавnя переліку пи

тань ДІІЯ оцінки об'єкту дос.піджешІЯ за відповідями на які встановлю

ються фактори ризику та надається оцінка відповідності [9]. Крім того, 
с.пово тессування є іншомовного походження. 

Понятrя випробування є широковживанйм, в юридичиій лексиці в 

тому чисзrі, і відповідає реальним обсrавипам. Тому є всі підстави вжива

ти його як назву дш·овору. 

Таким чином, проведешІЯ дОСJrіджеШІЯ лексичного значення аналі

зованих понять дозволяє дати наСJ)'ШІе визначення: за договором ви

nробування автомобілю одла егорона (виконавець) зобов'язується за 
завданням другої сrорони (замовника) передати транспортний засіб для 
1' ясування замовником характерисrик автомобілю, а інша - прийняти, 

випробувати відnовідно до умов договору та повернути автомобіль з 
урахуванням нормального зносу. 

Звернемося до пра.кти:ки для з'ясування сторін такого договору. 

Автомобіпь nочатково є власністю виробника чи того, на чиє замов

нешІЯ він виrотовлявся. Відповідно до ст. 317, 319 ЦК лише власник має 
право розпоряджатися своїм 111айном. [10] З цього слідує, що послутона
давачем є впасиик трапспортного засобу чи належним чином уnовнова

жена власником особа (наприклад, продарці в автосалонах), тобrо такі, 
які мають право розпоряджатися майном . Огже, сrороною, яка надає 

авто, можуть бути фізичиі та юридичні особи. 

Замовником найчасrіше є фізична особа. Але юридична особа може 
уповноважити фізичну особу на здійснеІшя цього. Тому, стороною, яка 

здійснює випробування, може буrи також фізична та юридична особа (за 
умов, вказаних нижче) . Також вважаємо, що стороною, яка надає авто на 

випробування, може бУJ"И як належним чином уnовноважений суб'єкт 
державної впади n межах своїх повноважень, так і підnриємець з метою 
отримання прибутку. 

Головним для виявлення сисrемних факторів договору повинно бу
ти визначеШІЯ суті явища, яке обумоwuоє правове регулювання [11]. 
«Сутrю» досзrіджуваної угоди є результат, якого егоропи прю--нуть досяг-
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ти -мета. Метою договору є з'я:сування н.аявносrі чи відсушоеrі харахтерис

тик трансrюртного засобу - технічних (маневреиісrь, швидкісrь, якісrь), 

зов:ніmніх (чи зручно перебувапt за кермом, чи подобаю11><:я кольори) та 
ішпих, які є важливими можливому майбуrnьому корисІ)'вачу. 

На відміну від мети договору найму - отримання предмету )JJIЯ його 

корИСТ}'БдІПDr - у договорі вm:rробуваfШЯ автомобіль лер~цасrІ>СЯ для 
отримання інформації про нього, власних вражень та думки, а не для 

використання самого транспорту. Так отримуємо характеристики дого

вору послуг (звіряючись з Главою 63 ЦК) - нематеріальність результату 
(в результаті виконапия договору сторона, я:ка бере авто, зацікавлена і 

отримує інформацію), резуш.тат споживається в процесіІІчинення пев

ної дії або здійснення певної діяльносrі (інформація: про характеристики 
усвідомлюється та аналізується споживачем), неві,иділь:нrjСJ~ь послуги від 

nослугонадавача (неві,пдільнісrь отриманої інформації про автомобіль 
від представника автосалону, який надав транспорт). Пр•щм:еrом дого

вору є послуга (отримання інформаці:! про автомобіль), т.1к як саме в їі 
отриманні зацікавлений замовник. 

Так я:к найчастіше надання послуги не супроводжуєть<я відповідною 
компенсацією з боку замовника, договір вИпробування авто є безвідпла

пm:м. Це є своєрідною рекламою тран<:портного засобу :s меt·ою залучен
ня якомога більше можливих по:ку1щів, клієнтів. 

З цієї ж причини договір випробувапия є публічним - пропозиція його 
укласти адресована необмеженому колу осіб. За умови - особа, яка керува
тиме транспортом, повинна мати посвідчення водія відповідної категоріі, 
буrи тверезою. З урахуванням цих положень, досліджувана угода є двосто

роннім договором - обов' язок однією сюрони передати авто для випробу
вання кореспоІЩує обов' язок іншої сторони повернуги тр;mспорт у такому 
ж стані та не завдавати ним lШ<Од,и іншим особам та чужому майну. 

Економічні зм.іни обумовmоють трансформацію навіть правової 
природи договору, що є взаємопов'язаними сферами жипя кра:tии, так 

як виробництво масового товару для невизначеного кола wоживачів 
веде до масового уюrадеmпо однотиmfих договорів. Договір стає «стан

дартним», оскільки індивідуальт віднОСИІm при укл.щенні договору 

витісняються феноменом масовОС'l·і [12] . Зважаючи на існуючу практику, 
власни:к пропонує умови, на яких надається авто і які не підлягають змі

ні. Очевидні ознаки договору приєднання, що ставить особу, яка пропо

нує укласти такий договір, у виІідніше положеЮіЯ по відношеюоо ,1\О 

сторони, яка приєднусться . 

Як Спnлося на початку наукового повідомлення, глобалізація: та по

глибленні міжнародних відносин обумовлюють л-ІуЧІ<ість та універсал.і
зацію договірного регулювання, що спричиняє необхідиість закріплеюur 
новел у вітчизняному доrовірному праві .. Тому вивче.шш та своєчасне 
реагувания та новели в законодавсші, наnриклад ВИІІчепия договору 

випробування автомобілю, поглиблюватимуть співnрацю товаровласни
ків та сnоживачів на ринку товарів, робіт та пОСІlуг. 
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Головною иетою законодавчого регулювання є максимально ефек

тивно регламентувати <:усиільні відносини. Про ефективне правове ре

гулювання монна говорити лише в тому випадку, якщо 1юрми права 

адекватно відображають регульовані суспільні відносини [11, с.16] . Так, 

як договір виnробунання автомобіmо вже є розповсюдженим явищем, 

цосліlvкення та.кої угоди сприятиме її ефективному правовому регулю
ванню та віднс•відності за.конодавству існуючим право.відносинам. Чим 

якісніше буде прnведене винробування та, при необхідності, виробник 

внесе н товар зміни, тим краще буде задоволений попит споживачів на 

безпечну та якісну продукцію . Таким чином діяльнісп. осіб

послуrонадавачів у сфері випробування впливає на соціальну сферу 
житгя, її рівень. Я:К наслідок- реаrrізовуватИ:муться завдання щодо сrану 
транспортної r алузі, пасгавлені як часнику СОТ, законодавсrnо якого 

відновідає реаліям теперішнього ЖИТІ'Я та сrоршrи яких захищені конк

ретними нормативно-правовими пoлoжetrnnrи та діють і чітко

визначеному прановому полі. 

Cnucoк літера·1ури : І . Іоффе О. С. Вибрані праці по цивільному праву, М., 2000,); 
2. raзerd «ІОрицичнкй вісник України », N'2 10 (714), 7-13 березІUІ 2009р. ); 3.журнал «Кор
респондент», N'2 45 (334) від 22.11 .2008; 4. wWw.rada.gov.ua; 5. газета «Юридическая 
практика», Jl/'2 45 (567) от 04.11 .2008 статья О. Бурлай «Обуздание третсйский судов», с.6; 
6. Наказ Міністерt:тва транспоJУrу та зв 'язку Jl/'2703 від 14. 12.2000 «Про затвердження 
Правил Се!УfифікаL,ії ІJиробництва авіаційної техніки»,; 7. Постанова Кабінету Мікістрів 
України «Про запердження Порядку проведення огляду, випробуванІJJІ та скспеJУГНОГО 
обстеження (техніqного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 

небезпекИ>> від 26 травня 2004 р. N 687, Ліга: Закон Преміум 8.1.1.; 8. Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Порядку державвої реєстрації медичної техніки та 

виробів медичного nризначення >> від 09.11 . 2004 р. N 1497, Ліга: Закон Преміум 8.1.1.; 9. 
Наказ Головного колрольно-ревізійного управління «Про :шгвердженкя МетодикИ>> 09.10.2007 
N 232; 10. Науково-щJВКТичиий комеИ'Гdр до ЦІtвільноrо кодексу Украlни, Кнїв, «Правова 
єдність», «Всеукраїнська асоціація видавці в>>, 2008 р. , с.20 1 ; 11 . Романец Ю.В., дисе!JГВЦія на 
здобуття наукового СІ) nеню доктора юридичних наук «Система договорів в цивільному праві 
Росії», 2001 р. , Мосt:ва, с.32; 12. ВerliozG. Le contrat d'adhesioo. Paris, 1973, р. 17. 

БлошкоВ. В. 

КВАРГИРА ЯК ОБ'ЄКТ ПРАВА BJlACHOCГI 

1. Традиційно об'Єктами права власносгі визнаюrься Пщивідуально ви
значені речі. Закріrопоючи нормативно правове визначення квар-rири в ч. 1 
cr. 382 ЦК України за.конодавець дав чітко зрозуміти праІСГИЦі, що квартира 
(під якою розу~~<tіеrься ізольоване помешкання в житловому будинку, при

значене та rtрИ)Jатн:е для посrійного у ньому проживання) має розглядатися 

як індивідуальн:о визначена річ. В якосгі такої речі розуміється житлове 
помешкання, коли воно призначене для проживання громадян і відповідає 

всrаноВТІеним санітарним, протипожежним, місrобудівним та технічним 

вимогам. Таким •rи1юм, в умовах сучасного цивільного правопорядку під 

квартирою як об'єктом права власносгі фактиЧRо розrлядається житлове 

приміщення - інд~mідуально визначена часrина ЖІ<rrлового будинку. 
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Згідно з q_ 2 cr. 382 ЦК України власникам квартир у дво - або бага

токвартирному жwrловому будинку належать на праві спільної сумісно·( 

власності прюtіщення загеШЬного користування, опорні конструкції 

будию..-у, механічне, електричне, r.антехнічне та інше обладнашІЯ за 

межами або всередині квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, 
а також споруди, будівлі, які призначені ДІІЯ забезпечення потреб усіх 

власників квартир, а також власників нежитлових прю1іщень, я:кі розта
шовані у житловому будинку. Зазначені допоміжні пр!.fіrtщен.ня та обла

днання не можуть відчужуватися співвласниками житла, оскільки вони є 

складовими елемеІ-rrами або приналежносr·ями житлового будинку. 

Житловий будинок в теорії цивільного права прийнято визначати 
я:к будівто, яка розділена на окремі житлові приміщення (як правило, 
квартири), в свою чергу призначенні ДJІЯ проживання громадян і відпо

відають пенним будівельним, технічІ-ІИМ, протипожежним, санітарно

гігієнічним вююrам. На наш погляд пе визначення недостатньо точне, 

оскіrrьки житловий будинок складається не тільки з житлових примі

щень, а й з нежитлових (приміщень загального корисrув<шня), що забез

печують нормальну експлуатацію будю-и<у і перебувюm·ь у спільному 
кориауванні мешкаІЩів. Жиrловий будинок можна уявити я:к єдину, цілісну, 

але поділь:ну річ. Ішnі об' єкти - це лише його часrини (кімнати, квартири), я:кі 
складають єдине ціле, а <Уrже і є скла,цооою часrиною йоrо як речі 

2. Ст. 179 ЦК україни розкриває поняття речі, як «предмету матеріа
льного cвr.ry, щодо якоrо можуть виникати цивільні права та обов'язки». 

ЗагwІЬновідомо, що під речами варто розуміти будь-який об'єкт матеріа
льного свhу, який за своїми власrивосrями може задовольнити певні 

матеріальні потреби особи, мати ціюrість і як, зазначила Щеннікова, 

володішхя ним повиmrе бути досrупним ДJІЯ суб' єктів uивільного права. 

В ч. 1 cr. 316 ЦК України закріплюється, що «Правом Вllacнocri є право 
особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю 

волею, незапежно від вопі інших осіб» . Пра о власносrі може виникати 
лише на матеріальні речі, які й визнаються його об'єктами. Приймюоqи 

до уваги, що nід кваvгирою фактично розуміється житлове приміщеюхя 

всередині житлового будинку, поширення на яке правового режиму 

права приватН()Ї власносrі видається доси-n, сумнівним безвідносно до 

права власносrі на весь житловий будинок. 

Не спросrовують ці су!.шіви й думки вчених, які намагалися дати ви

значення квартири як об'єкту цивільних (житлових) правовідносин. На 

думку Седугіна, квартирою є житлова площа, яка викорисrовується ДJІЯ 

проживання, має окремий вихід на вулицю, на двір, на сходову кпітку 

або у загальний коридор і в своЇХ межах немає функціональних часrин 
(площ об'є:иів) ін:ши;х квартир (місць загального користування). Аналіз 

цього визначення дозволяє сrверджувати, що Седуrін намагаючись дати 
визначення квартири як приміщення не зміг уникнути отm·ожнення 

йоrо з нросrор()м. 
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Не покращуюn. становища й погляди вчених, які намагалися досJІі

дити ознаки .квартири. Зокрема, Агафонова виділяє дві ознаки які відрі

зюпоть квартиру иід інших видШ житлової нерухомості: по-перше, квар

тира- це приміщення, яке об'єднує житлову і всю обслуговуючу їі rmo
щy, по-друге, кнартира має вихід у будинок, який експлуатується декіль
кома власниками квартир. З нею иезгодна Борисенко, яка вважає, що 

визначивши та:кі ознаки квартири, неможливо правильно відобразити 
плас:тиuосrі :киартири. ОсІ(ільІ(и, не зрозуміло що п Тд.І(ому разі мається: на 

увазі під обслуговуючими площами. В площу кваJЛИр включають площу 

житлових і допоміжних кU.шат. Останні мають обслуговуюче значення 

по відношенню до житлових. Але цю функцію також виконуr<Уrь і зага

льні приміщеrшя будинку, які обслуговують більше однієї квартири. А 

mже, доцільно було б вживати термін допоміжна площа, а не обслуго
вуюча . Очевидно, що авторам зазначених міркувань також не вдалося 

уникнути О'rаr:>жнення кваJ7ГИрИ з простором розмірковуючи над їі 

влаСІ'Иtюсrями. 

3. З нашої точки зору квартирою є житлова секція (елемеІ:П) )і\'И'fЛО
вого будинку, sn<a використовується для проживання фізичних осіб і 
скпада~:.'ТЬСЯ з житлоних та нежитлових приміщень. По суті, приміщен

ням вважаЄТJ,ся нt• якась річ, а просrір всередИні будинку, який має пев
не фующіонаm.не призначеШJя і огороджений з усіх сторін будівельни

ми конструкціями: стінами, сrелею і підлогою. Осrанні, в свою чергу, 

обмежують об'єм просrору, розподіJІЯЮчи його на окремі кімнати. При
мішення виСІупас в якості одиющі комплексу нерухомого майна, виді

леної в натурі. призначене для самосгіИного використання для житлових і 

нежитлових цілей та знаходиться у власносrі фізичних чи юрtЩИчних осіб. 

Важливо ршуміти, що конструктивно житловий (багатоквартирний) 
будинок сІVІадається зі сrін, які вертикально відокремлюють просrір 

(nримішення:) l! ·ід зовнішнього середовища та від іншого приміщення, а 
сrеля і підлога в~цокремлюють простір по горизонталі. Юридично по
трібно зважати, що ці об' єкти не знаходяться у власносгі одного мешка

нця житлового будинку, а належать всім меlІІ](аr-щям на праві спільної 

власносrі. Значит& кубічні метри простору, розділені стінами, підп.огою 

та Сl 'ел:ею розглядаються як об'єкт речового права власносгі не зовсім 

обrруІ:Повано. 

Подібна нашій: точка зору знаходить свою підтримку також з боку 

окремих євроrн~йських цивілісrШ, зокрема, Саватьє, який слушно зазна

чив, що законодавці розглядаюrь простір, який міститься в квартирі, 

лише як виrпщ:копість. ІОрисr·и ще не володіють технічними уявленнями, 

для того щоб р:>зглядати право власності на приміщення перш за все як 
нраво на просrір, обиежуваиий координатами. 

Закінчуючи цей кораrкий аналіз мус11:мо зробити висново:к, що 

об'єктом права власносгі на квартиру за Цr1Вільним кодексом України 
фактично висrупає індивідуально визначена проегорова часrина житло
вого будинку. 
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Семенова А. П. 

ТИМЧАСОВЕ ВОllОДІННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ 

ABTOMOБillEM, ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

ПРО ПЕРЕДА ЧУ МАЙНА У ВіlАСНІСТЬ 

ДогоВір прокату- різновид договору найму (оренди), за яким наймо
давець передає наймачу в тимчасове володіння і користування будь-яку 

рухому річ за плату [2}. 
Виходячи з правової дефініції вищезазначеного правочи:ну, предме

том є будь-яке рухоме майно. << ... в основному - це речі, що використо

вуються в споживчих цілях: nредмети побутової техніки, радіо - і телеві
зійна апаратура тощо ... » [11 ]. 

ДогоВір нaJLwy транспоратного засобу (далі - ТЗ) - цивільно-правовий 

договір, за яким наймачу (оре1щарю) за плаrу надається ТЗ у тимчасове 

володіння і корисrування з наданням наймодавцем (ореЕЩодавцем) по

слуг для забезпечення нормальнш-о його використання або без надання 
таких послуг [2}. 

Безпосереднім предметом договору найму ТЗ є ТЗ у широкому їх ро

зумінні, згідно з Законом України <<Про транспорт» nід 10.11.1994р. В 
основному це: морскі, річкові судна, а також наземІLі самохід1~і ТЗ тощо. 

П. 1.9. Правил дорожнього руху, затверджених Постановою Кабінету 
Міністрів України (далі - КМУ) від 31 .12.1993р. місrить правове закріп
лення терміну «транспортний засіб» - це пристрій, який призначений 
для перевезення осіб та (або) вангажу, а Конвенція про дорожній рух від 

08.03.1968р. говорить про те, що предметом договору найму ТЗ аВтомо
біль може бути завдяки своїй властивості як самохідний ТЗ. 

Крім того, відповідно до ст. 10 Закону України (далі З У) <<Про транс

порт», ТЗ, я:к прt-дмет договору, який передається: наймачу, повинен 

відповідати певним вимогам, а саме: вимогам безпеки, охорони праці та 

екології, державним стандартам, мати відповідний сертифікат. 

Це є зрозум:ілий факт, тому що діяльнісrь пов' язана з викорисшп

ням, зберіганням та утриманням ТЗ за ст. 1187 ЦК від 16.01.2003р. є дже
рело,\.! підВищеної небезпеки. 

«Джерело tzідВищеної небезпеки - це будь-яка діяльність, здійснення 

якої створює підвищену ймовірність заподіяння шкоди через неможли

вість конrролю за нею людини ... » (Постанова Пленуму Верховного Суду 
України (далі ВСУ) від 27.03.1992р. <<Про практику розгляду судами циві
льних справ за позовами про відшкодування шкоди>>) . 

За у мовами договору прокату речі, які є предметами правочину 
наймодавець видає за наявності у наймача nacпopra України з познач
кою про прописку і офорМ1ІІОє догоnором за формою ПО-П1, затвердже

ною наказом Укрсоюзсервісу від 29.09.95р. ~8, яка є доку1.1ентом суворої 
зuітносrі. У ній: зазначається: дані про отримані на прокат речі, їх crau, 
кількість і вартість; дані паспорта замовника (наймача), який підтвер-
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джує зобов' яза:ння: оюїм підписом; у першому примірнику форми най

модавець робить позначки про сплату за продовжеюіЯ терміну прокату і 

догшату за невчасне повернеІОіЯ речей. 

Договір найму 1З укладаf'І'ЬСЯ у письмовій формі, а у цікавому для нас 

випадку, тобто за учасrі фізичної особи - підпяrає нотаріальному посвід
чешпо. З чоrо можна зробити висновок, що дпя отримання автомобіля в 

тимчасове володіння і корисrува1ш:я особі не достатньо мати тіпьки паспорт 
України, бо, як зазнача.JІОСЯ раніше, автомобіпь виступає джерепом підви

щеної небезпеки і за п. 2.1. Правип дорожнього руху, затверджених Поста

новою кму від 31.12.1993р. керувати ним може тільки водій, який при собі 

повинен. мати посвідчеІОіЯ відповідної категоріі на право керувашІЯ ТЗ та 

талон, що додається до посвідчення. Тобто, тіпьки за наявністю вище пере
рахова.t= докуменгів нотаріус засвідчить дану угоду, як правомірну. 

Ще дуже важливим фактом того, що автомобіль в даному випадку є 

спеціальним об'єктом орендних відносин і умов договору прокату недо

статньо, щоб відносити ці правовідносини до переліку побутових послуг 
є прописане в цку обов'язкове страхуваІШЯ наймодавцем ТЗ. Ці норми 

підкріппені ЗУ <<Про страхування» від 07.03 .1996р. та ЗУ «Про 
обов' язковс (.""ТрахуванІіЯ цивільно.:правової відnовідальносrі власників 

наземних тз" від 01.07.2004р. , ст. 53 якого говорить, що посадові особи 
органів Державтоінспекції МВС України, що мають право здій.сюовати 

кшггроль за дотриманням правип дорожнього руху, перевіряють доку

меtгги водія ТЗ, які підтверджують наявність чинного договірного зо

бов' Я."JанІіЯ, страхуваJШЯ цивільно-правової відповідальносrі. 

З вищесказаного можна зробити висновок, що оскільки автомобіль є 

джерелом підвищеної небезпеки і тільки паспорта недоста"ІНЬо, щоб 

тимчасово володіти та користуватися ним, то юридично вірним буде 

укладати договір найму ТЗ, який за участі фізичної особи потребує но
таріального посвідчеЮіЯ, тобто повинен бути виконаний з урахуванням 
усіх законодавчо-закрі.Іmених nоложень. 

А також, у зв' язку з тим, що таке поняття, як «джерело підвищеної 

небезпеки» не мало місця у втративтому чинність ЦК Української РСР 

від 18.07.1963р., а Постанова КМУ «Про п.ерелік побутових nослуг nрока
ту» від 27.04.98р. N~576, була nрийнята набагато раніше діючого цку, 
який містить в собі дане понятгя, можна вимагати виключеІШЯ автомобі

льного прокату з переліку побутових послуг, тим самим не залишаючи 
сумнівів в тому, яку норму застосовувати у випадку найму (оренди) ав

томобіля .. 

Список літераrури: І . Конституція України від 28 06 . 1996р. 2. Цивільний Кодекс 
України віл 16.0 1 .2003р. З. Закон України «Про трансnорт» від І 0.1 J . 1994р . 4. Закон 
України «Про страхування» nід 07 . 03 . 1996р. 5. Закон України <<Про обов'язкове страху
вання цивільно-nравової відnовідальності власників наземних транспор-rних засобів» від 
01.07.2004р . б . Цивільному Кодексі Українськоі РСР від 18.07. !963 р. 7. Постанова Кабі
нету Міністрів України «Про перелік побуrових послуг nрокату» від 27 .04.98р. N!!576. 8. 
Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про nрактику розгляду судами цивільних 
с11рав за nозовами npo відшкодування школи» від 27.03.J992p. 9 Правила дорожнього 
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руху, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 3 1 . 12 . 1993р. 10. Форма 
ПО-ПІ, заrверджена наказом Укрсоюзсервісу від 29 .09 . 95р. N28. 11 . Наутво-пракrичпиІІ 
коментар Цивільного Кодексу України І За ред. Є.О. Харітонова - Х .: Одісей, 2008. 12. 
Гражданское право УкраиньІ . Часть!\ : Учебное пособие ІПод ред. Слиnч<:нко С.А., Крой
тора В.А. -- Х. : Зсnада. 2000. - 400с. ІЗ . Гражданское nраво УкраинЬІ: Учебпик /Под ред. 
Е.О. Харитонова. - Х.: Одиссей, 1998. - 384с. 

Бабко Т. В. 

ДЕЯЮ ПРОБАЕМИ ВИЗНА ЧЕННЯ ФОРМИ 

ПРАВОЧИНУ ТА НАС.ІІІДКШ Їі НЕДОДЕРЖАННЯ 

В цивільному праві існує дві форми правочшrів - усна і письмова, 

хоча волевиявлення егоріп може набути й іншої форми - ruляхом мов
чашІЯ або конюподентних дій. Письмова форма може бути проегою, 

зокрема коли егоронам.и складаєгься єдиний докуменг, аки:й ними під

писується, а може бути і кваліфікованою, тобто тоді, кoJrn rr.ідпису егоріп 
недостатньо. При заегосуваrmі кваліфі-кованої письмово'( форми додат

ково вимагаєгься, щоб правочин був посвідчений у вегановленому по

рядку уповноваженою особою - нотаріусом. При цьому ·1аконодавсць 
вимагає обов'язкового нотаріального посвідчев.rІЯ найбіm.ш значимих 

для майнового обороту правочинів. Як правюю, це сrосуєт.ьrя більшості 

правочинів з землею та іншим нерухомим майном . Натомість сторони на 

власний розсуд. за домовленісrю між собою можуть нm·аріально посві,т.J.

чпти будь-який правочи:н. При цьому Законом України Е:ід 16 червня 
2005 року «Про внесення змін до деяких законодавчих а11.тів України 

щодо додаткових гарантій захи.сrу фінансових iнrepecin держави>> до 
цього правила, закріІтеноrо у ст. 209 ЦК, внесені певні корективи. Від

нині договір про закупі.JІЛЮ, який укладається відпов~цно до Закону 

України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» на 

вимогу замовника підлягає обов'язковому нотаріальному гтосвідченшо. 
Тобто цей договір підтrяrає нотаріальному посвідченшо е :1а домоІІлені

сrю сторін, а на вимогу однієї з них - зам:овника. З позицій :{(l)(онодавчої 

техніки заnроваджена новела є далеко не бездогаш-юю, оскільки Закон 

України «Про закуІІЇ.І!ЛЮ товарів, робіт і послуг за дерх<авні кошти» втра

тив чиннісrь на підегаві Закону від 20 березня 2008 р. N2 150-Vl і зараз 
питання державних закупі.веJть регутоються вже підзаконним актом -
Положенням про закупі.J!лю товарів, робіт і послуг за державні кошти, 
затвердженим Постановою Кабінету Мініегрів України l'i' ЖОІІТНЯ 2008 р. 

N! 921, із змінами: і доповнеІшями. Виходить, що nри буюхшьному заего
сува:н:ні здійснене законодавцем оновлення редакції ег. 209 ЦК втрачає 
свій сенс. Очевидно цля тоrо, щоб досягти бажаного резутrьтату, прави
льніше було б посилатись не на Закон «Про закупівлю товарів, робіт і 
послуг за державні кошти», а на законодавсгво про державні закупівпі 

Саме з цією nоправкою, на нашу думку, і слід застосовувати нову редак
цj.ю ч . 1 ег. 209 ЦК Можна також припусrити, що внесені 3міни будуть 
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підставою дпя формулювання новш·о правила щодо застосуваmUІ нота

ріального посві,а;чеЮUІ правочину. Загальним правилом заІПШІатиметься 

право сторіІ; за взаємною згодою посвідчити нотаріально будь-який 

правочин. Однак у випадках, прямо передбачених законом, правочин 

має бути посвідчена нотаріально і за вимогою однієї із сторін. Втім, ці 
в1шадки nовИІші бути прямо передбачені законом. 

ЦивільюІМ кодексом України передбачені пас.:rідки недотримання 
вимоги закону про обов'язкове нотаріальне посвідчешІЯ правочину -
такий право<rин є вікчемним (ч. 1 ст. 219, ч. 1 СІ'. 220 ЦК) . Водночас за 

наявносrі певm1х умов такий правочин, хоч він і був вчинений з пopy

meJDUІМ вимог-і!: про обов'язковість нотаріаш.ного посвідчення, може 

бути легалі1ова:аий судом шляхом визнання його дійсним. Перелік умов 

судової легалізації вичерпно визначений законодавцем, і відсутність хоча 

б однієї з них унеможливлює визнання правочину дійсюw. Так, договір 

може бути визнано дійсюw, якщо сторони домовилися з усіх ісrотних 

умов, ця обставина підтверджена письмовими доказами (розписками, 

іюпими документами), правочин повністю або чаСІково виконаний: од

нією зі сторін, а і.юпа ухиляється від його н:отаріалІ>ного посвідчення. 

Якщо одна з наведеmо: умов відсутня, але.егорони проти позову не 

зdнеречують, суд ие вправі визнавати таки:~ правочин дійсним. у тому 

випадку, коли у СІ·орін є моЖJrивість посвідчити правочин нотаріально, 

але вони з пе;анЮ< причин не бажають цього робити, позов про визнання 

правочину дНі:сним задоволеІПІЮ не підлягає. Якщо навіть усі передбачені 
законом умови судової легалізації наявні, але правочин, визнати який 

дійсним вимагають сторони, не відповідає вимогам, шо є необхідними для 

його чиююст і (ч. ч. 1-3, 5, 6 ст. 203 ЦК), позов задоволенню не підлягає. 
Відповідно до ч. 2 ст. 220 ЦК судова легалізація договору звільняє йо

го ві,.q; необхідності нотаріапьного посвідчення, хоча при цьому нічого не 

вказується про звільнеШІЯ від його державної реєстрації. Видається, що 

таке рішення законодавця не вшrад:кове. РішешІЯ суду про визнания 

правочину дійсюш не може підмішавати механізму державної реєсrра

ціІ правочину. Суди не відносяться до кола суб'єктів, які здійснюють 

внесення записів до Реєстру правочинів відповідно до Тимчасового по

рядку державної реєстрації правоч-инів, затвердженого постановою Ка

бінету МініСІ·рі:в України від 26 травня 2004 р. ~ 671. Отже, судова лега

лізація ие може зас1:осовуватись до правочи.нів, які відповідно до закону 

підлягають н•ларіальному посвідченню і державній: реєстрації. 

На дану обставину звертається увага в Узагальненні практики роз
пtяду судами цивільних справ про визнаmUІ правочинів недійсними, яке 

здійснене Верховним Судом УкраЇНИ. В УзаrаrrьнеШІі вказано, що прави

ла ст. 220 ЦК не поширюються на правочиии, які підJІяrають ~:rотаріаль
пому посвідчен1по та державній реєсrрації, оскільки момент вчинеЮІЯ 

таких правочЮJ:ів відповідно до ст. ст. 210, 640 ЦК пов'язується з держав
ною реєстрацією, тому вони є неукладеними і такими, що не породжу

ють для сторін права та обов' язки. 
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Поліщук Ю. А. 

ДО ПИТАННЯ ГЕНЕЗИСУ ПРАВА ВААСНОСП 

1. З' ясування походження права власносгі є одним із вихідних пунк
тів у його досліджеІnrі. Саме походження закладає смисл і межі існування 

явища, його потеrщіал і можливосгі, визначає генетичні зв' язки і законо

мірносгі розвитку, задає прmщипову схему для дослідження інших його 

сторін, тобто у стислому і кшщентрованому вигпяді містить всі можливі 

перспективи явища і логіку їх розкриття в історичній дійсності. Відпові

дно, без аналізу походження власносгі є неможливим коректне вирішен

ня інших його проблем {6, с. 35]. 
Питання генезису права власності досліджувалось багатьма відоми

ми філософами, юристами та економістами. Вагомий внесок в розвиток 

цього напрямку зокре~<rа зробипи Г.Гегель, П. Гольбах, Д. Локк, А. Т'єр, 
І.О. Ільїн, В.С. Соловйов, Б.Н. Чичерін, С.С. Алексєєв. 

2. На основі аналізу поглядів Канта, Фіхте, Гегеля, Краузе, Аренса, 
Шталя та інших мислителів, Б .Н. Чичерін приИшов до висновку, що 

власність має витоки із природи людини як розумно-свободної ісrоти 
[8, с. 126-127]. Така точка зору є, на на.ш погляд, найбільш прийнятною та 
науково-обrрунтова.ною, тому саме ця конце1щія і взята за основу вста

новлення генезису права власності у даному дослідженні. 

Підхід, за яким власність має витоки із природи людини як розумно
свободної істоти, розглядає право власності як одне із основних природ

них прав людини і пов'язаний із природним"И властивостями людини: 

інстин.ктами, фізіологічними потребами, волею, соціальною природою 

людини. 

Підвалини відносин власності в цілому, і права власності зокрема, 

потрібно шукати у самій сутносrі людської особистосrі. Видатний росій
ський філософ В.С. Соловйов дослідження основ власносгі починав із 
змісту внутрішнього, психологічного досвіду, в якому ми відмежовуємо 

<<себе під свого>>. На.ші думки, почуття, бажання ми відмежовуємо від 
себе. Таким Ч"ИНОМ, В.С. Соловйов пояснює сутність власності в сфері 
внутрішнього, психолоІічного життя. Найближчим предметом сфери 

зовнішньої власносгі філософ вважає власне тіло [4, с. 167-169]. 
А. Т' єр, вважаючи власність законом людської природи, дослідження 

власності проводив також починаючи із «собствеІшой личности>>, тобто 

із власного тіла і життєвої першооснови, яке одухотворяє тіло. Таким 

чином, А. Т'єр приходить до висновку, що <<первая моя собственность
зто я сам'Ь>> [7, с. 22-25]. 

Такий підхід, вдалий для філософського осмислення генезису влас
ності, заслуговує на певні критичні зауваження із правової позиції. Зок

рема, при такому підході стираються чіткі межі між категоріями суб' єктів 

та об' єктів правовідносин. Разом із тим, саме такий поділ на <<СВОЄ>> і <<Не 
своє>> в собі і стає протОТИІІом механізму, що лягає в основу процесів 
привласнеюІЯ. 
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3. Психологічний аспект суб'єктивного права власності (почу .. тя вла
сності) має інстинктивне походження. Інстинкт влааіИІ<а є похідІrnм від 
інстинктів самозбережеЮІЯ та продовження роду. 

Так, на думку Д. Локка, люди, народиnmись, мають право на само
збереження і, відповідно, на їжу і напої та на інші подібні речі, яхі при
рода надає для підтримашrя їх існування {5, с. 18]. 

А. Т' єр вважав власність природним інстинктом дорослої людИІrn, 
дитИІrn, тварини [7, с . 3]. 

С.С. Алексєєв із посиланням на В.Дольника зазначає, що інстинкт 
<<своей собственности» в далекі часи доцивілізаційної епохи проявив себе 

як один із самих сильних і нездолашrnх інстинктів (біолоrічних про

грам); ця обставина стала визначальною не лише в перспективі вискрем
лення автономного індивіда із родоІШемінного цілого, але й у вюmк

ненні у майбуnІЬому власності зі всіма їі якостями, характерними дrІЯ 
власносr·і приватної [1, с . 75]. 

В політичній економїі XVII ст. сформувалась традиція визнавати 

людські потреби і інстинкти лише за первиюmй імпульс виникнення 
власпосrі, а сам цей процес розглядати у зв' язку із людською діяльнісгю, 

як матеріальною, так і духовною (6, с. 39]. 
Інстинкт власника, звичайно, відіграє велиху роль, як передумова, і 

як один із елементів мотиваційної бази відносин власності. Разом із тим, 

інстинкт власпиха не можна ототожнювати із правом власності. Інстинк

тивні дїі mодини не наділсні ознака..м.и свідомої, вольової діяльності, не 

носять характеру суспільних відносин. Тобто, інстинкти самі по собі не 

nороджують власностї. але вони створюють підrрунтя для діяльності 

Jnодини, ях складоної відносин власності. 

4. Істотним джерелом власності є праця. Разом із тим, праця часrо 
сгворює не речі, а пише певні корисні власrивосrі речей. Тому, на думку 

В .С. Соловйова, праця, що виробляє не річ, а лише декку приватну влас
тивість в ній, не може давати права власності на те, що вона не виробля
ла і що від неї не залежить [4, с . 171]. 

П. Гольбах основою власності вважав відноСИІrn, що встановлюються 

між людиною і продуктом їі праці. На прИІ9Іаді індивіда ЯКІfИ обробляє 
nоле, П. Гольбах пояснює, що поле стає ніби частиною індивіда, тому що 
саме воля цього індивіда, його руки, сили і знання (індивідуальні, при

таманні йому якості) видозмінюють поле. Це поле, можна сказати, ото

тожнюєrься з ним [3, с. 118 - 120]. 
За Дж. Локком право власності винихає внаслідок вилучення речей 

із спільного володіння і об' єднання їх із своєю працею. Це правило Дж. 

Локк називає <<Законом рассудка>>, <<Первоначальньт.м законом природьІ >> 
[5, с. 18-20]. 

5. Праця як основне джерело права власносr·і, є наслідком прояву во
ні людини. Як зазначав Б.М. ЧІ>ІЧерін: <<Человек, как свободное существо, 
налагает свою волю на внешний мир. В зтом заключается основаиие 

собственноспІ>> [8, с. 126]. 
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у своїй фундаментальній праці із філософії права, Г Гегель також 
розглядає походження власносгі через воmо mодини.. Фі 1ософ сrпер

джує, що особа має право вміщати свою воmо в кожну річ, яка завдяки 

цьому сrає «МОЄЮ>>, одержує «МОЮ>> воmо як субсrанційну мету, оскільки 
вона сама не мала їі в собі. Таким чином, на думку Г.Гегеля, mодина має 

абсолютне право на привласне.юІЯ всіх речей. Вихідними причю1ами 

цього є воля і мета [2, с. 57-59]. 
6. Отже, право власності є одним із основних прав люцини. Це право 

є природним за своїм походжеm-Іям. Причини виникненнн права влас

носгі потрібно шукати у самій сутносгі людської особисrосrі: в їі інсrин

ктах, фізіологічних потребах, волі, соціальній природі. Людина кшrгак

туючи із об' єктами nриродного світу, здійсmоє поділ рече·й на «СВОЇ» і 

«не свої>> . Відnовідно, до певних речей особа сrавИТІ.ся «ЯК до своїх» і 

вимагає сrавлення всіх інших членів суспільсrва до цих речей <•Як до 

чужих». Таке сrавлення власпика до речей можна вважати ідеаrrьним 

продовженням особистосгі в речах, або їі перенесенням на речі. Основ

ним джерелом виникнеmіЯ права власносгі є nраця. Саме за допомогою 

праці, а також волі, вмінь, навиків, людина «Їtmесrується» у речі, nере

творюючи їх у об' єктивне вираже~mя і продовжеШІЯ власної особисrосrі. 

Список літератури: І . А.;:Р.ксеев С.С . Право собственности . Пробле:І'ІьJ теории . - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 2007. 2. Гегель Г.В .Ф. Основи філософії права, або 
Природне право і державознавство І Пер. З нім . Р. Осадчука таМ. Кушніра. - К. : ІОнівсрс, 

2000. 3. Гольбах, Поль Анри . ИзбранtІЬІе nроизведенИJІ в двух томах. Т. :!. Под общ. ред. 
Х .Н . Момджяна. М. , Соцзкгиз, 1963. 4. Исуnов К., Савкип И . Русская фююсофИJІ собст
венности XV-XX вв. - СПб. СП «Ганза», 1993. 5. Локк Д. ИзбраннЬІе фимсофские произ
ведения в двух томак . Т. 2. - М. : Издательство социа.qьно-зкономи'f.есІ<ОЙ литературьІ, 

1960. б . Собственность в ХХ столс.-rии. - М. : «Российская полкrическа.я зtщІік.попедИJІ )) 
(РОССПЗН), 2001 . 7. Тьер А. О собственности . Перевод А. Стt:nанова. - Санкт
петербурrь, 1872. 8. Чичерин Б.Н. Собственнсх:ть и государство І Под1vrовка текста, 
~~<.--ryn . ст. и комент. д. филос. н . И .И . Емампиева.- СПБ.: Издательство РХГА, 2005. 

Просолов М. О. 

МЕТОДИ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСШ ПІДПІ•ИЄМЦІВ 

ВІД НЕПРАВОМІРНИХ ДІЙ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНШ 

ПРИ ПЕРЕВІРКАХ ЇХ ДІЯllЬНОСГІ 

Насьогодні в Україні nорушення прав та законних іЕ:гересів підпри

ємців з боку держанних органів та їх предсrавників набуло масового 
характеру. Майже кожного дня виходять nублі.каціJ та ТІ~Jн!реІ.Іортажі, в 

яких висвітлюються виnадки таких пор.ушень, а на книжних полицях 

лежать так звані «довідники підприємців», які paдsrn> підприєм:цsrм зо

всім не виконувати вимог державних органів та їх предсгавників nри 

здійсненні перевірок, чим ще більше погіршують ситуацію. В той же час 
відомим:и правознавцями, такими як Чубаренко А., Дереконь В., Жериа

Ко!! М., Стефанюк І.Б. та іmпими, розроблениа сисгема :sa>:иcry прав та 
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інтересів nідприємців в:ід неправомірних Д1И державних opraнin при 

персвірках їх діяльності за доnомогою низки дієвих методів. 

Як визначає НаrорІfий 0 ., методи захисту прав суб'єкrів п:ідприєм
ницької діяльносгі - це сисrема загальних, специфічних (господарськсг 

правових) та окремих (оргавізаційнсгтехн.ічних) прИІЩИІІів, способів, 
прийомів та оnерацій, що забезпечують: реалізацію законних прав 

суб' єкrів п:ідnриємmщької діяльності; nоновлешіЯ порушених законних 

nрав суб' єктів п:ідnриєм.ницької діяльності; застосування санкцій до осіб, 

вшших у порушеннях законних прав суб'єь.'Тів підприємницької діяль

пості [1, с. 9]. 
ЖукЛ.А., Жук ІЛ., Неживсць О.М., проnонують методи та засоби 

захисту прав суб' єктів п:ідп риємницької діяльності можна класифікувати 
настуrnrим чином. 1) За сферою застосування виділяти: а) загаТІЬні, тобто 
методи та засоби які застосовуються не лише для захисту прав суб' єктів 

підприємницької діяльності, а й для захисту прав інших суб' fкrів; 

б) спе.цифічні, тобто Аіетоди та засоби, які притаманні саме захисrу прав 

суб'єктів підприємницької діяльності. 2) За змістом: а) правові, засновані 
на застосуванні законів та інших нормативнсгправових актів; 

б) орrапізаційнсгтехнічні, засновані на використашrі організаційних та 

технічних факторів функціонуваюrя суб' єктів піДприЄ!DІИЦЬкої діяльно
сгі. 3) Залежно від поставленої мети: а) спонукання певних осіб вчинити 
дії, необхідні для реалізації законних nрав суб'єктів підприємницької 
діяльносІ;; б) протидія незаконним вимогам та діям осіб, що порушують 

права суб'єктів підnриємницької діяльносrі. 4) За позицією суб'єкта під
приємницької діяльносгі: а) активні; б) пасивні [2, с. 38]. 

Єршова І. В., Іванова Т.М. визначають, що до загальних методів захи

сту nрав суб' єктів п:ідприємницької діяльносrі слід віднести: загальне 

укріплення законносrі; поширення правових зпань; розвиток системи 

правової допомоги; впровадження принllИ.ПУ невідворотносrі покараюrя 

за порушення прав суб' єктів підприємницької діяльносrі. Специфічни
~ш методами захисту прав суб'єктів підприємницької діяльносrі вони 

визнають: невиконання неправомірних вимог як метод захисту прав 

суб' єктів підприємницької" діяльності; ОСІ',.Врження неправомірних дій чи 
бездіяльносrі як метод захисту прав суб' єктів п:ідприємницької діяльнос
ті повідомлеюrя компетенПІИХ органів про факти порушень прав 

суб' єкrів підnриємницької діяльності; звернення уваги громадськості на 

факти порушень прав суб' єктів підприємницької діяльносrі; вжиття 

заходів щодо одержання інформації про діяльність контролюючих орга
нів як метод захисту прав <:уб' єктів підприємницької діяльності; фіксація 
факrів неправомірних дій чи бездіяльності контролюючих органів. До 
орrанізаційнсгтехніqних методів захисту прав суб' єктів господарювання 
вони відносять: обмеження доступу до конфідеfщійної інформації як 
метод захисту прав суб' єктів підприємницької діяльносrі; обмеження 

11оступу до приміщень та земельних ділянок як метод захие1у прав 

суб'єктів підприємницької діяльності; обмеження кола осіб, що можуть 
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спілкуватися з предсrавниками контро.mоючих органів[~., с . 219]. 
На нашу думку, серед методів захисту прав пЩприємців як ме:юди дпя 

їх захисту вjд неправомірних дій державних органів та іх представників 

можна видіпити засоби, спрямовані на загальне укріnл~ная за:конносгі. 

Виходити rут слід з того, що будь-яке порушеШІя прав підпр~tємців є пору
шенням за:кшюдавства, що не може не вплинути на загаІІЬний стан законно

сті. Таким чином, укріплеш-ІЯ законності тял-rе за собою змеmпею-ш кількос

ті порушень закону, в тому числі порушень nрав nідприємrJ,ів. 

Важливим і дійовим методом захисту прав підприємціБ є поширення 

правових знань. Досить часто підприємці фактично самі сrворюють 

умови дпя порушення своїх прав, оскільки недостатньо з;на й омі з норма

ми законодавсrва, що регулюють nовноважеюtя :контролюючих органів. 

Незнаю-rя закону призводить до виконюшя п.ідnриємцямн неправомір

них вимог працівників :кокrрошоючих оргю-rів, що в свою чергу призво

дить до порушень прав підприємців. Відсутність nравових зню-rь призво-

дить до того, що nідприємці або зовсім не вживають ніяки)_ заходів щодо 

захисту своїх прав, або ж заL"ТОСовувані нm.rn заходи не rрунтуються на 
законі і тому не ефективні. Тому поширеШІЯ необхідних правових знань 

серед підприємців допоможе суб'єктам підприємницької ;t;іяльнос-rі об

рати правильну лінію поведінки у сrосуш<ах з представJm:ками контро

люючих органів. 

Список літератур11: І . Нагорний О. Захист підnриємців : світовий досвід та україн
ські реалії// Юридичний вісник України.- 2007. - 31 серпня . - 6 вересшt.- С. 9. 2. Правові 
основи підприємницької діяльності : Навч. посібник І Л . А. Жук, \ .Л. Жук . О .М. Неживець . 
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КоссакР. В. 

ПИТАННЯ ДОГОВОРУ ТРЛНСПОРТНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ 

В колишньому СРСР, як правило, транспqртно-експе,щ-иторські опе

рації здійснювали спеціально організовані транспортно-експедиційні 

підприємсrва (контори), які надавали транспортно-експециторські по
слуги на підсrаві договору транспортної експедипі:і. До :юбов: язань за 

договором експед~щії входили такі дії: отримаш-rя із складів вантажів, 

упаковка і доставка перевізнику, здача їх для відправлею-rя і оформлення 

документів, нагляд за nрибуттям вантажів та інформування про це адре
сата, викона.Іn-rя вангажно-розвантажувальних робіт у разі автомобільної 

доставки, розрахунки з транmортом, груnування, коро-n:очасне збері

гюшя, а також тарно-уnа:ковочні роботи, отримання ванrажів і доставка 
їх кліЄІгrам. У зв' язку з тим, що всі види транспорrу, крім: юrrомобільного 

шюсrерсrв та вщомств -Союзу "Реr,nИтания правового реrулюваюш 

транСПОJУІНо-ексnедиційного обслуговуваШІЯ вирішувал:ися цими мініс
терсrвами та відомсrвами. Так, договір транспортної експедиції регла-
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мею.увався як самостійний договір лише Цивільними кодексами А3ер

байджанської l'C:P, Казаха,кої РСР, Молдавської РСР і Узбекської РСР. 
ЦК Укра"іни, nрийнятий. 18 червня 1963 р., не місrив ніяких правових 

норм стосовно договору експедиції, внаслідок чого вважалося, що до 

цьоrо ll;оговору слід застосовувати nоложення про договір комісії - якщо 
договір nерсве:Іення укладався експедитором від свого ім:ені, або про 

договір доручеюІR - якщо договір укладався nід імені клієнта. 

Самостій:ніС11• договору ексnедиції знайllШа своє відображеtmя як у 
новому ЦК, Та:І< і у ГК, що набули чинності 1 січня 2004 р. Безумовно, що 

нормуваНlfЯ трансnортно-експедиторських послуг За:Іючаткувало новий 

розвиток транс rюртно-експедиторської діяльнопі в Україні. 

Зміст покятгя тра:ІіСПортно-ексnедиційної діяльності, як і її зміст, за

знавав значні :ІмJНИ по мірі розвитку ринку транспортних послуг. Зі 

Jбіm.шенням капігаловкпадень у транспортні перевезення та створенням 
сисгеми міжнародного пар·І1Іерства роль експедитора трансформувалась 

у голоВІ-І)' рот, r. сисгемі доставки вангажів. Багатогранна та складна 

природа правовідносин, які виникають у рамках надання транспортно

експедиційних послуг, об'єктивно потребує формування відповідного 

національного, міжнародного законодавсгnа та наукового дослідження. 

Слід погодитись з точкою зору Є.В. ВороНіної, яка вказує, що нажаль 

існує стала тено;еfЩія дпя. даної сфери діяльності, коли є недостатність 
nравового ре1-улювання та явний. розрив між змістом правових норм і 

реально існуючими правовідпосина.ии. 

Аналіз закс•нодавства України дозволяє зробити висновок, що воно є 

на стадії свого розвитку . Оwrим з актуальних питань, які потребують 

вирішення, с визначення nредмету' договору трансnортного експедиру
вання. В сучасній юридичній літературі предмет зазначеного договору 
розглядt~ється !Ік сукупність послуг, що ·надаються експедитором, які 

nов' язані з організацією nеревезення вантажів. При цьому сам предмет 

розкривається лurяхом nерслічення nослуг, які nов'язані з перевозкою 

вантажів. Є і інший nогляд на цю проблему, так Є.В. Вороніна вважає, що 

транспорпю-експедиційна діяльність складає предме-г договору транс

nортІЮІ 'О експедирування. Правильне визначення nредмету договору 

транспортного експедирування, дозволить правильно визначити право

ву nрироду досліджуваного зобов'язання та відокремити його з широко

го кола послуг які наді\ІОТЬся на оштатиій основі. особливо серед кола так 

званих <<ИепоИІv~е ованньrх» транспор1·них договорів. 

Надання трю:~спортно-експедиторських послуг з організації та за
безпечення перевезень експортного, імпортного, транзитного або іншого 

вантажу за договором транспортного експедирування експедитори здій

снюють нідповіцно до доручень кпієнтів. Так, експедитори за доручен

ням клієнтів: ;;абезпечують оrrгимальне трансnортне обслуговування; 

оргаіІі.зовують еревезепня вантажів різними видами транспорту тери
торією України та іноземних держав відnовідно до умов договорів (конт
рактів), укладених згідно із вимогами Міжнародних правил щодо тлума-
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чення термінів «Інкотермс»; фрахтують національні, інозс~rні судна та 

залучають іІШІі транспортні засоби і забезпечують їх подачу в порти, на 
залізничні станції, склади, термінали або інші об' єкти для своєчаснош 

відправлення ванrажів; здійснюють роботи, пов' язані з прий:маtшям, 
накошfЧенням, подрібнеиням, доробкою, сортуванням, складуваюІЯм, 

зберіганням, перевезенням ваtrrажів тощо. 

У відповідності з чинним українським законодавством договір тран
спортного експедирування - це самостійний договірний вид, який мас 

багато рис іюпих видів зобов'язань. Якщо розглядати ізольовано окремі 
елемен1-и послуг експедитора, то здається, що вони регулюються у рам

ках інших господарських та цивільно-правових договорів. Аналіз науко
вих точок зору на цю проблему дозволяє виділити такі договори: договір 

nідряду (ванrажпо-розвантажувальні роботи); договір перевезення (до
ставка вангажу); договір зберігання (забезпеqення ціпісИості та неушко

дженості вангажу); договір комісії або договір доручення (оформлешіЯ 
передачі та приймаюІЯ вангажу). Ми, вважаємо, що оскільки договір 

транспортного експедируваюІЯ є самостійним договором, то підхід, коли 

предмет договору визначається через аналіз тільки дій, експедитора с 

помилковим. Вважаємо за необхідне навести з цього приводу власні дум

ки. Слід відмітити, що всі дії, які виконує експедитор з обслуговування 
клієнта, створюють нерозривний процес, юридичне регулювання якого 

з,ційснюється лише в рамках одного, а не декількох договорів. По-друге, 

цілісність зазначеного процесу обумовлена доnоміжним характером 
діяльності експедитора по відношенню до транспортних перевезень. 
Тобто, можна зробити висновок, що nоза зв'язком з транспортом немає і 
договору ексnедирува~пІЯ. Необхідно відмітити, що особливість предме

ту договору nолягає в тому, що всі послуги, які надає клієнту ексnедитор 

направлені на досягнеюіЯ єдиної мети - забезпечеІіlІЯ nеревезення ван
тажів. Вважаємо, що зазначена ознака дозволяє відмежувати послуги які 

надаютьс-я експедитором, від послуг які надаються ванrажовідлравни

кам, вантажоодержувачам та транспортним організаціям з боку ішпих 
осіб, які обслуговують учасників транспортного процесу. Для правиль
ної оргаtrізації перевезення вангажів бажано, аби організацією транспор

тного і експедиційного обслуговуваІіlІЯ підприємt.""ТВ і органі1ацій опіку

валися сnеціалізовані організаціі - експедитори. Необхідність надання 

nослуг організаціями, до завдаюіЯ яких входить відправлення вангажів 

або приймашш ванrажів від nеревізників, виникає і тоді, коли є потреба 

у перевідnравленні імпортного або експортного вангажу . Це потребує 

наукового дослідження з метою виявлення прогалин у чинному законо

давстві та їх nодальшого усунення. 
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Демченко А. І. 

ЗНА ЧЕННЯ КОJІІЗІЙНОГО МЕТОДУ ДllЯ РЕГУ JІЮВА.ННЯ 

ЦИВІllЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН 

Одним із найбільш складних явищ, як в теорі'і права, так і в окремих 

rалузевих науках, є правові колізії. Термін «КОлізія» походить від латин

ськоrо «collisio» - зіткнення. Якщо при реrуmованні правовідносин, що 
не ускладнені інозеJІfJ{ИМ елеменrом, наявність колі'іій в праві є неrатив

ним явищем, то наявність іноземноrо елемеJпа у будь-якій формі (інозе

МlІИй суб'єкт, іноземний об'єкт чи іноземний юридичний факт) обумов

mоє необхідність застосувашrя колізіЩюrо м~оду. Саме цим обумовлю
ється актуальність дослідження значення колізійноrо методу для реrу

лювюmя цивільJІИх правовідносин. 

Колізій в міжнародному nриватному праві поділяються на три види: 
інтерперсональ ні, інrертемпоральні та такі що виникають із дії законів у 

просторі . 

Інтерnерсональні колізії виникають у зв'язку із належністю фізич
JІИХ осіб до певної національпості, реліrі'і, тощо. Тобто, це - колізії, що 

існують між нормами права та нормами моралі, реліrійними нормами і 
звичаями. Такі колізії пов' язані із визначеJшя статусу осіб в сімейних, 

спадкових, деліктних та інших приватноправових відносинах. 

Інтертемопальні колізії виникають у разі необхідно{."rі визначе1mя дії 

нормативних актів у часі. Вказані колізії недостатньо вивчені в міжпаро

дному приватному nраві і, на думку вчеJІИХ, потребують подальшого 

вдосконалеJШЯ [1, с. 171-179]. 
Найбільше значення в міжнародному nриватному праві мають колі

зії, що виникають із дії законів у nросторі. Вони виникають у разі необ

хідносrі визначення права, що nідляJ·ає застосуваJІНЮ для регулюваJmя 

правовідносин. 

Метою досліджешrя є визначешrя ролі колізійноrо методу в nроцесі 

регулювання цивільІІИх правовідносин, сфери йо1·о застосування та 

головних ознак цьоrо методу . 

Колізії, що виникають із дії законів у просторі, поділяються на дuа 

види - внутрішні та міжпародні колізії. 

Внуrрішні колізії характерні для держав з федеративним державним 

устроєм і виникають у тих виnадках, коли необхідно зробити вибір між 
законодавством різних суб' єктів федерації, або між федераТИВІІИМ законо-
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давством та законодавством суб' єктів ф>.дераціі МіжнародЮ колізії мають 
місце у випадках, коли винихає необJdднkть зробити вибі:р між правом 
рі:зних держав, тООrо, якщо у правовідносинахнаявний іноземний елемент. 

Вважаємо, що внутрішні та міжнародні проегорові І<о.rізії мають як 

відмінні, так і спільні риси. 

Їх відмінність полягає у тому, що централі:зоване, ф•:щеративне пра
во встановлює коло відносин, що винесені за межі централі:зованого ре

І:улювання, rільки щодо цих відносин може відбуватися правотворча 

діяльність суб' єкті:в федерації. В рі:зних державах ступіm. такої централі
зації може бути рі:зною. Наприклад, в Російській Федерації цивільне 

законодавство віднесено до федеративного відання. Тим: самим виклю

чена правотворча діяльність суб'єктів Російської Федерації в сфері циві

льного законодавсr'Ва та можливість винИІ\нею-ІЯ внуч>ішніх колізій в 

цій галузі. Сімейне законодавство віднесено до сумісного відання Росій·· 

ської Федерації та її суб' єктів. Однак нор.11іативні акти cyfi' ЄJ<тів федерації 
не можуть протирічити федеральним законам. Найменшою можна вва

жати централізацію правового регулювання в праві Канаци, оскільки має 

місце наявність в межах однієї держави рі:зних правових сJ-І :сrем - конти

нентальне право в провіндії Квебек та загальне право в ЇІ-ШІИХ провінціях 

держави. Це тягне за собою додаткові труднощі в процесі заегосувашІя 
правових норм. 

На відмШу від внутрішніх, міжнародні проегорові колі:з.ії не підля

гають централізованому реrуmованню, спільні для кількох держав нор

ми можуть місrитися в міжнародних договорах та в актах міжнародних 

органі:зацій, що ратифіковані державами. Однак більшісrь норм таю1х 

міжнародних документів є колізійними, тобто централі:зоване регулю

вання, як правЮІо, такими актами і договорами не зційснюється . Спро

бою централізованого регулювання міждержавних віднос~ш можна вва

жати створення Модельних кодексів. Зокрема, иід егідою Науково

консультативного центру приватного права СНД був розfоблений про
ект Моделі Цивільного кодексу для держав СНД, в який були включені і 
колізійні, і матеріально-правові норми [2, с. 5]. Однак практичного вті
леm-ІЯ цей проект не здобув. ДіІ-очим Модельним кодексом можна вважа

ти Кодекс Бустаманте, однак в ньому уніфіковані лише ;ко:rізій:ні норми. 

Як за:шачає О.Перепелинська, Кодекс Бусrаманте до цього часу залиша
ється неперевершеним уніфік.аційним нормативним актом:, котрий здій

снив сутrєвий вплив на розвиток колі:зійного права в уп.ому світі. По 

суті, вlli є сьогодні єдиною досить nовною уніфікацією колізійно

nравових норм [3, с . 21]. 
Вважаємо, що сп:і.;ІЬною рисою, яка з урахуванням. вказаних вище 

розбіжностей, є характерною і для внутріШJІіх, і для міжнародних колі
зій, є застосув.uшя спеціального колізійного методу та його головного 

інст:руменrу -колізійної норми. Пункт 3 ега'ІТі 1 Закону Україн:и «ПРо 
міжнародне приватне nраво» визначаf:, що колізійна норма - це норма, 

що визначає nраво якої держави може бути засrосоР.ане до правовідно-
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син з іноземним елементом [4] . Відповідно, дТІя внутрішніх просrорових 
колізій колізійною є норма, яка визнаqає, ценrралізоване право чи право 

суб' єкта федерг ціІ підшпає застосуванню для регулювання правовідно

син, або норма, що дозволяє зробити вибір між правом різних суб' єктів 

федерації. Тобт.:> ~:олізійною за своєю правовою природою є, напрИКТІаД, 
норма Конститrцlі Російської Федерації, якою цивільне законодавство 

віднесено до федеративного відання, оскіJІьки ця норма не регулює від
носини, а лише всrановлює, яке право (федеративне чи суб' єкта федера

ції) підлягає зас:rосувашпо. 
Слід зазначr.rти:, що в деяких державах, наприклад. в США вирішен

ня внутріІшrіх (міжnr:гатних) та міжнародних колізій в цілому характери

зуються однотипвим підходом, винятки встановлюються в Конституції 

США [5, с . 19-20]. 
Огже, можна зробити висновок про те, що колізійний метод є 

обов'язковим д;1я за<.-госування у разі необхідності вибору права, що 

підлягає застосуваЕШЮ для регулювання цивільних правовідносин. Колі

зійний метод можна визначити як сукуШІїсть прийомів і способів регу
лювання правОЕ:их ві,дносин, що застосовуються у разі необхідності зро
бити вибір норми для регулювання таких правовідносин. В державах із 

федеративним усІроєм можуть мати місце внутріпmі колізії, які вини

кають у разі, ю:що суб' єкти, об' єкти: або юридичні факти в цивільних 

правовідносина:<, що підляІають врегулюванню, належать до юрисдикції 
різних суб' єктів федерації. Міжнародні колізії мають місце у разі, якщо 

суб' єкти, об' єкrи або юридичні факти в цивілЬних правовідносинах 
належать до юрисдикції різних держав. Для. вирішеmІЯ і внутрішніх, і 

міжнародних просторових колізій застосовується колізійний метод, який 

за допомогою колізійної норми визнаqає право, що ІІ.ЇДІІЯГає застосуван

ню. По-перше, колізійний метод є первИШІ:им, на його підсrаві визнача

ється, яке саме ·матеріальне право п:і;vІягає застосуванню. По-друге, колі

зійний метод иЕ' застосовується для регулювання відносин по суті, а ли

ше дозволяє обраги необхідну правову систему . По-третє, колізійний 
метод є обов'язковим у разі необхідності врегутовання цивільних право-

відносин, що усІСладнені «іноземним елементом». 

Список літерютри: І . Международное частное право : современньrе проблемьr . -
Книга 2.- М. : Hayr:a, 1993. 2. Маковекий А.М . Новьrй лаn в развитии международноrо 
частного права в Росси·и /!Журнал российского права. - 1997. - N2 І. 3. Перепелинська О. 
Уніфікація міжнаро.щс•го приватного права у Латинській Америці /ІІОрмичний журнал.-
2005. - N2 8. 4. Про міжнаrюдне приватне право : Закон України від 23 червня 2005 року 11 
Відомості Верховної Раді України.- 2005. - N2 32. 5. Звеков ВЛ. Междунвродное частное 
право: Курс лекций І Институт законодательства 11 сравнительноrо правоведения при 
Правительстве РФ. -- М.: Изд. груnпа НОРМА- ИНФРА.- 1999. 
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Любчик О. 

ВЕБ-САЙТ ЯК ОБ'ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА 

1. Об'єктами авторського права є твори. Це положення закріnлено cr. 
433 ЦК, ct·. 8 Закону Укра'іни «Про авторське право та суміжні права», 
cr. cr. 1, 2 Бернської конвенції про охорону літературних і художніх тво
рів, cr. 1 Всесвітньої конвеЮJ,ії про авторське право. 

Законодавство не дає ні легального визначення твору, ні повного 

переліку об' єктів авторського права. Це nоложення обумовлено тим, що 
життя в своєму розвитку може nороджувати нові форми виразу творчої 

діяльносгі людини, а їх будь-яке нормативне закріІmення може виклю
чити їх з кола об' єктів nравової охорони. 

Саме таким новим виразом творчої діяльності mодини є веб-сайт, 

веб-портал. Загальне nоложення авторського права дозволяє зробити 

перший висновок: відсутнісrь у законодавстві про авторське nраво ви
значення відповідних понять не може бути nереnоною у правовій охо

роні «веб-сайту>>, <<веб-nорталу>> як об'єктів авторського права, якщо вони 
є творами. 

2. При визначешrі інформаційного наnовнення та технічного забез
печення нормативними акта:ии можуть давати визначення веб-сайту та 

веб-порталу. Наказом Державного комітету і:нформаційної політики, 
телебачення і радіомовлеЮІЯ Укра'іни, Державного комітету зв'язку та 
інформатизації України від 25 лисrопада 2002 року N2 327/225 <<Про 
затвердження Порядку інформаційного наnовнення та технічного за
безпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та ПорядКу 

функціонування веб-сайтів органів 1\иконавчої влади>> надано визначен
ня веб-сайту та веб-порталу. Згідно з п. 1.3 Порядку інформаційного 
наnовнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів 

виконавчої влади, який затверджений вищевказаним наказом, веб-сайт 

визначено як сукупнісrь програмних та апаратних засобів з унікальною 

адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що пе

ребувають у розпоряджешrі певного суб'єкта і забезпечують досrуп юри
дичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інші інформа

ційні послуги через мережу Інтернет; веб-портал- веб-сайт, організований 

як сисrемне багаторівневе об'єднання різних ресурсів та сервісів для забез
печення максимальної можливості досrупу до інформації та послуг. 

Зазначене визначення дозволяє звернути увагу на складові веб-сайту 

та веб-порталу: а) програмні засоби; б) апаратні засоби; в) унікальна 

адреса у мережі Інтернет; г) інформаційні ре<..J'РСИ. 
3. З зазначених складових веб-сайту та веб-порталу з точки зору ав

торсько-правової охорони не підлягають розгляду програмні та апаратні 

засоби. 
Зазначена теза rрунтується на тому, що апаратні засоби відносяться 

до галузі техніки, а не літератури або мисrецтва. 
Програмні засоби дозволяють володільцю сайту настроювати сrрук-
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туру та відображеmrя інформаціі на веб-сайті, але за допомогою програ

мних засобів м:ожливо сrворешrя різних веб-сайтів. Сама по собі програ
ма для сrворенн:;r веб-сайту відноситься до об' а-тів авторського права -
комп'ютерних програм. Однак сrворений за їі допомогою веб-саЙ'r є 

самостійним об'єктом. 
4. З точки ::.ору авторсько-правової охорони можливо розглядати 

унікальну адресу у мережі Інтернет та інформаційні ресурси веб-сайту. 
Унікальною адресою у мережі Інтернет є .доменне ім'я, тобто симво

льне позначеющ. призначене для ідентифікації інформаційних ресурсів 

і адресації зarnrriв в мережі Інтернет та зареєстроване в реєстрі доменних 
імен відповідно до загальноприйнятого порядку та звичаїв ділового обо

роту, наділене, з техиічної точки зору, власrивkсю унікальності. 

Доменне ім' я може розглядатись як охороноздатна частина веб

сайту, за умови й:ого ориrінальнОСJі у відповідності до ст. 9 Закону Укра
їни «Про авторське право та суміжні права». 

5. Інформаційні ресурси веб-сайту складаються з тексту, графіки, 
звуків, відеосюжетів. Підбір, розташування, упорядкування інформацій

них ресурсів Еоеб-сайту може мати творчий характер. При визначенні 
творчого харшm~ру автора веб-сайту можливо застосування поділ мис

лення на продукrивне та репродуктивне. Відсу..;rність вигаданого самим 

автором критеріЇв підбора та розташування матеріалу не може розгляда

тись як продуJmmне мислення та не дає підегав для виникнення авто

рського права. За таких умов, веб-сайт слід розглядати як складений твір, 
який повинен 3ахищатись незалежно від того, чи є об' єктами авторського 
права його складові. 

Головатенко О. В. 

ПРАВОВА ПРИРОДА АКЦІЙ ЯК ОБ'ЄКТУ 

ВІДНОСИН АКЦІОНЕРНОЇ BAACHOcrJ 

Суб' єктниіі і об'єктний склади права власносгі визначають 
nравомочносгі власника, якими иожна продовжувати маніпулювати в 

характеристиці приватної власносгі (володіння, користування і 

розпорядження). В акціонерній власносгі натомість відбувається поділ 
суб'єктного скпаду (акціонерне товариство (далі- АТ) і акціонери), так і 

видоЗАfіна об'єктів (матеріальна власність - у АТ, а nрава на акціі - у 
акціонерів), що пов' язані найтіснішим чином, але в той же час сутніспо 

різні. Особливе МІіспе серед загальних понять про масність в акціонер
них nравовідносинах займають положення про об' єкти відповідної влас
ності. Це зумовлено специфікою, пов'язаною з комплексним розумінням 

категоріУ «акціонерна WІасність••, що містить у собі власність АТ як само

стійного учаснюtа цивільних nравовідносин та власність кожного окре

мого акціонера на акціУ, емітовані цим товариством. 
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У відповіднос'Іі до ст. 177 Цивільного кодексу України (далі - ЦК 

України) [2] об' єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні 
папери, ішпе майно, майнові права ... , а також іюпі матеріальні і нема
теріальні блага. Слуппю виникає питання про можливісrь віднесення 
зазначених об' єкrів до об' єкrів акціонерної власності. Під час утворення 

АТ йо1·о засновни:ки (акціонери) формують статутний капітал за рахунок 

мдйна, що передається у власність самого товариства (ст. 13 Закону Укра

·rnи <<Про господарські товариства» [3], ст. 115 ЦК України) . Натомість на 

заміну цього огримують у власнісrь акції як іменні цінні папери (ег. 6 
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» [4]), тобто акції 
визнаються у якості об'єкту цивільних прав. При цьому виникають деякі 

спірні питання сrосовно відповідного твердження, оскільки у відповід

ності до cr·. 20 Закону України <<Про дкціонерні товарисr'Ва>> [5] акції АТ 
ішують виключно у бездокументарній: формі. Виходячи із зазначеного у 
якості об' єктів акціонерної власності, в залежності від суб' єктиого складу, 

можна визнавати: 

а) акцїі, власниками яких визнаються акціонери; 

б) майно, власником якого є АТ у відrювідностідо ст. 115 ЦК України. 
У науковому плані аюуальним є розробка чіткої позицїі щодо акціі 

як об' єкта цивільного обороту стосовно сучасного рівня розвитку АТ і 
ринку цінних паперів, з урахуванням ilunиx, ніж раніше, засобів і 

способів фіксації посвідчуваних акцією прав, тобто переходу на 
бездоку ментарні акції. 

Юридичне визнання бездокументарних акцій об'єктом права 
власності означає, що стосовно них повинні діяти констwrуцій:ні 

прmщипи про недоторканість власності, положення ст. 41 Конституції 
України [1], які передбачають, що ніхто не може бути позбавлений: свого 
майна інакше ніж за рішенням суду. 

З правової точки зору акція не є річчю у траційному розуміІІНі цього 

оюва. Вона відносwгься до категорії безтілесного рухомого майна, 
втіленоrо у формі цінного паперу. Вона закріruпоє право акціонера 
вимагати від АТ, яке емітувало її, виконання низкизобов'язань (стосовно 

виплати дивідендів, участі в управлінні, агримання частки ліквідаційної 

вартості майна і т.д.). С.С. Алексєєв зазначає, що в акціях є наві:х'Ь щось 

<<речове>> - сам «папір>>, документ (або фіксовані ефект при без докумен

тарному обороті - також явища об' ЄК'І'ІПІНоrо порядку) [6, с. 336]. І все ж 
таки для акцій як для об' єктів власності характерним є не стільки те, що 

це- <<Папір з письмовим текстом>> (речовий предмет, який можна реаль

но <<побачитю>, <<погримати>>, <<скопіlоваТИ>> і т:ін.), скільки змісr <<папе
ру>>, його якості і фувкцїі, які полягають, головним чином, у тому, що 
вони є вираженням і носієм тих чи ЇlDllИX юридичних прав. 

Дискусія, що виникла, виходить за рамки чисто академічнш-о спору, 

оскільки певні висновки можуть вплинути на подальший: розвиток 

законодавСІ-ва, що стосується nказаних питань, та на практику 

засrосування деяких положень чинного законодавства. Виникає 
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питання: чи можливо надати цій моделі юридичне значення об'єкта 

речового права (з певним сrупенем умовносrі), що забезпечує вкточЄШІЯ 
до обор<Уlу маИнових і інших пов' язаних з ними прав у режимі обороrу 

речей? Іншими словами, чи є можливим замінити попередшо форму 
(паперу), яка також лише умовно ви:шавалась об'єктом речового права 
(цінність їі як речі визначалась не матеріальними якостями паперового 

носія, а цінністю посвідчуваних нею прав), іншою, комп'ютеризованою 

формою, зберігаючи при цьому істотні моменти, характерЮ для 
інституrу цінних паперів, і раЮше при:Иняrу термінологію. Така 

можливість є. Завдання в наш час полятає у виявленні (а також 

удосконаненні вже відомих) способів, що забезпечукль достатню 
публічну достовірність бездокументарних акцій, відповідну легітимацію 

їх власпи:ків, захист їх прав на рівні, що не поступається за надійнісrю 

тим заходам, які були вже доступними при використанні акцій у 

документарній формі. 

Запроnоновані в юридичній науці [7, с. 97; 8, с. 23-26; 9, с. 29, 31; 10, 
с. 78-79; 11, с. 51-53] підходи до вирішешІЯ проблеми, що розглядається 
~.южна звести до трьох варіанrів. 

ПерІШпі - безкомпромісниИ. Виходить 6 недоnусІ'Имості будь-якого 
відступлення від класичного визначення цішюго паперу як документа, 

що має матеріальне втілеmІЯ у випІЯДі паперового носія, який nідповідає 

за формою і реквізитами, встановленим законом вимогам. 

Другий варіант не виключає використання бездокуметарних акцій_ 
але передбачає їх розгляд лише як сукупність зобов' язалмшх прав, що 

посвідчуються акцією. Близькою до цього є пропозиція про визнання 

таких акцій особливим об'о.-том права, але не речового. При:Иня·пя цієї 
моделі призвело б до втрати переваг, пов' язаних з введенням у оборат 
цінних паперів як спеціальних об' єктів, наділений якостями речей, що 

сприяло активному включеншо до обор<Уrу маИнових прав з викорис

танням відпрацьованого і доста11fЬо ефективного механізму правового 

реrулювашІЯ обороrу матеріальних об' єктів. Крім того, досить складЮ 
негативні наслідки з' чвились би за такого варіанту через зменшеШlЯ 

рівня правового захисrу власників акцЩ - через відмову від понятrя 

«право на папір». 

Залишається третій варіант - визнання бездокументарних акцій 

об'єктом речового права у юридичному значешrі (умовно, у допустимих 
для цієї конструкції межах). Необхідно нагадати, що введеШlЯ у свій час 
інстиrуrу цінних паперів (у форШ традиціИних для того періоду доку

ментів) у якості носіїв майнових прав і наділешІЯ їх якостями речей та

кож було умовним. Цінність мав не паперовий носій (матеріальний 
об'єкт), а права, що ним посвідqувалися. Зазначена модель була загаль

новизнаною. В наш час акrуальним є питання про заміну одЮєї юриди
чної Форми, умовно віднесеної до об'єктів речового права (паперу}, ін
шою - комп'ютерною, зі збереженням всього того позитивного, що сгво-

рено в організації і правовому регулюванні цих відносин (відображає 
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характерні для них сутнісні моменти) і з урахуванням сучасних умов і 
вимог. Позитивним в цьому випадку є усунення переШІ<од у захисті прав 

власників акцій. 

Виходячи з викладеного можна констаrувати, що акціонер трачає 

право власності на своє майно (кошти), передане АТ, натомість набуває 
корпоративних прав, утілених в акції. Внаслідок цього віцносинн влас

ності з приводу майна (коштів) перетворюються на відносини власносгі 
на акці'і як інший об'єкт права. І все через їх <<прив'язку» до АТ, знахо

дження з ним власників акцій в корпоративних відносинах. Опосередко

ваний зв'язок акціонерів із своїм капіта.-юм через струк-хуру АТ абсrрагує 

їх від капіталу ІІDJЯхом введення в обіг акцій як сурогатів права власносrі. 
Все це викликає потребу у проведенні більш деташ.ного наукового до

слідження з метою з'ясуваmІЯ сутності та правової природи акції як 

об'єкту відносин акціонерної власності. 

Список літератури: І . Конституція України [Текст] : за станом на 15 квІТня 2009 р . 
11 Відомості Верховної Ради.- 1996.- N~30. - Ст. 141 . 2. Цивільн иtі кодекс України 

[Текст] : за станом на 15 квіТІІя 2009 р . //Офіційний вісник УкраїнІ! ..... 2003. - N2 11. -
28.03.2003. - Ст. 461 . 3. «Про господарські товариства» [Текст] : ЗіІІ<Он України від 19 
вересня 1991 року N2 1 576-ХІІ //Відомості Верховної Ради . - 1991 . - .N"249.- Ст. 682. 
4. «Про цінні папери та фондовий ринок»[Тскст] : закон України від '23 ІІІОТОГО 2006 року 
N2 3480-JV 11 Вщомості Верховної Ради . -2006. - N2 31.- Ст. 268. 5. .ро акціонерні това
риства [Текст] : закон України Бід 17 вересня 2008 року N~ 524 - VI II Урядовий кур ' єр. -
2008. - N2 202. - 29 жоnтня. - С. 5- 12. 6. AлelCcetB, С.С. Собственность в акционерном 
обществе [Текст] . В кн.: Линия nрава. - М. : Статут, 2006.- С. 332-356 7. Суханов, Е. А. 

06-ьектм права собственности [Текст] І Е.А. Суханов 11 ЗаконодателЬ<:тво . - 1995. - N2 4.
С . 94-98. 8. Белов, В .А. Юридическая прироnа «бездокументарнwх ценнЬІХ бумаг» и 

«бе-JналичнЬІХ денежнЬІХ средств» [Текст] І В.А. Белов// Рьшок ценньш бумаг. - 1997. 
N~ 5. - С. 23-26. 9. КрЬІлова, М. Цеш•ая бумага- вещь, документ или сс.воІ\-упность прав? 

[Текст] І М. Крьmова // Рьrnок цсннЬІХ бумаг. - 1997. - N2 5. - С. 28-31 . 10. Мурзин, Д.В . 
Ценнме бумапt - бестелеснЬІе ІІСЩИ . ПравовЬІе проблемьІ совремеІGІой тес·рІш І\еІ!Нhrх бумаг 

[Текст] І Д.В . Мурзин.- М.: Cmryт. 1998.- 174 с. І І. Ефимова, Л.Г. Правовой режим бездо
кумеІrrарньІх ценньrх бумаr[Текст] І Л.Г . Ефимова/І Закон.- 1997. ·- N~ 7. ·- С. 51-53. 

Гофельд Г. С. 

ПРАВОВІ ІНСfРУМЕНТИ ЗАХИСТУ ІНТЕ.ІІЕКТУАJІ.ЬНИ.Х ПРАВ 

НАУКОВО-КУ 1ІЬ ТУРНОЇ СПАДЩИНИ, ЯК ЗЛСІ Б 

ВДОСКОНАlІ.ЕННЯ ОСВІТИ У ВН3 

Епоха технічного прогресу зумовила значні зміни в науково

технічній, соціальній, економічній та політичній сферах . F'озвиток освіти 

поряд з розвитком технічного прогресу сприяє перегляду поглядів, що 

склалися в Україні на цей час. 

Одна з складових частин цивільного права, що захищає інтереси у 

галузі творчої діяльності є право інтелекrуапьної власності . Найголовні

ша мета охорони авторських прав у державі - сприsm:н.я: збаrачсншо і 
зростанню національної культури і наукової сnадщини. Такий шлях є 

одним з засад наукового та культурного прогресу. Для доспнення вище-
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зазначених цілей держава повинна забезnечити високий рівень охорони 

авторських пр<Jв. 

Нажаль на сьогодні Україна не належить до nрогресивних держав у 
сфері захисту інrелектуа.JІЬНИХ прав авторів, що спричиняє не тільки 

наявнісrь нецоо:коналих інсгрументів захисту інтелектуальних прав, а й в 
значній мірі погіршує якість освіти у ВНЗ, бо відсутні методи кваліфіко

ваної і nовної ш:ревірки на дійсне авторство наукових робіт та дослі
джень, відповідність наведених nосилань вказаним авторам, та ін. (рефе

ративні дос.rrі)Jження, ь.-урсові роботи та проекти, диnломні nроекти, 

наукові дослідження) . 

Держава Lювинна забезпечувати: моніторинг освітнього процесу, 
зросrання якосrі освітніх послуг; формувашт у дітей та молоді сучасно

го світогляду, ро:1виток творчих здібностей і навичок самостійного нау

кового пізнання, самоосвіти і самореалізацїі особистосrі.[4] Для захисrу 

інтелектуальних nрав авторів, удосконалення навчального процесу в 

вищих навчальких закладів потрібно розробити концепцію інноваційної 

моделі перевірІ<и наукових досліджень студентів яка б сприяла організа

ціІ йоrо самосrіИІ.юї та індивідуальної навчальної діяльноа·і. 

З метою зниження вірогідності 9rдентськоrо rorariaтy до нульової 
відмітки, у Західних країнах вводяться сисrеМи комп'ютерної перевірки 
студеІrrських робіт 1.-ra плаrіат. Найбільш відома - - розроблена каліфор
нійською компанією 1-parad-igms спеціальна онлайнова програма 

(www. turniti.n.com) [9]. 
Дуже пmи;нко допомога викладачам перетворилася на вm·ідний бізнес, 

який I-paradigшs приносить чималі прибуrки - права на викорисrання 

програми tumitin.com придбали навчальні заклади 80 країн свhу і, зокрема. 
більшість б;ттанських університетів. За інформаціЄІО компаніі-розробника, 
в окремі періоди за допомогою «анти rorariaтopa» перевіряється кілька деся

тків тисяч робіт протягом одного дня~ і зацікавленість иавчальних закпадів у 

даній програмі та в інших nодібних до неї постійно зростає, чому сприяє і 

сам розвиток rпа:гіа·гу . Варто зазначити_ що викорисrовуєrься tumitin.com 
nереважно відкрито, а самі викладачі пояснюють це тим, що так вони сnо

нукають с1удентів до самосrійнОІ"О опануваш-rя наукою [8]. 
Гарманізалія вищої осnіти України відповідно . до вимог ЄПВО, їі 

розвиток здійскюватиметься за певними пр~ами, основна уваrа 

приділятиметься загальному розвитку особиСТО\."'rі, їі культурологічній і 

комунікативній підготовленості, здатнос1і самостійно здобувати і розви
вати знашrя, формувати інформаційні та соціальні навички [7]. 

Проблема протидії злочинам з посягання на права іІпелектуальної 

власн.осrі досwrь актуальна. Розповсюдження Ьn-ернет - магазинів з про

дажу готових fефераrів, курсових, дипломів, значна кількість організа

цій, діяльність яких це виконання під замовпення рефератів, курсових, 
диnломів, відсугнісn. у ВНЗ У .країні anapa·ry детальної, повної перевірки 
робіr на nередрук .~ріалів без відповідних посилань на аJЛорів, чи перевір
ки на самосrійнісn. виконання робоrи - все це має сrалу назву rmariaт. 
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Розповсюдження Wiariaтy в свtтt можна порівняти з епідемією, він 

підриває якісr'Ь освіти зсередини, порушує законні права авторів, поши
рює тіньовий бізнес з виробництва наукових доспіджень під замовлення. 

Діяльність вищенаведених організацій, сrавить під сумнів дієвіСІD конт

ролюючих органів держави, бо згідно з КВЕД видом діяльності таких 

організацій може бути надання послуг нассленню[S], в нашій ситуаціі 

вірогідніше за все, підприємці вказують надання консультаційних по

слуг населенню, але nерш за все є діяльність саме з продажу готових 

робіт авторів без їхнього дозволу. Практично всідисертаційні дослідження 
українських та російських авторів можна придбати в мережі Інтернет за 

символічну плату, причому без грошової компенсації і згоди автора. 

Підсумовуючи все вищенаведене можна зробити висновок, що знач

ним внеском в сисrему інсгрументів захисту інтелектуальних прав і по

ліпшення якОС"rі освіти буде : 
1. Створення адапгованої україно - російської бази електронних 

підручників, наукових nраць, статей монографій, дисертаційних дослі

джень (зі згоди авторів), рефератів, курсових, дИІUІомів, яка була б на 
рівні МОН Україні вnроваджена у ВНЗ і проводила б детальну перевірку 
на nравомірне використаюш цитувань та досліджень авторів. 

2 Проведення коМWІексних перевірок організацій які займаються 

продажем готових робіт наукового характеру на правомірність діюtьнОС"Іі. 
3. Формування відповідальності «студентів - хmаrіаторів» ІІІJІЯхом 

відрахування з ВНЗ, або ПереведешІЯм на попередній курс. 

Список літtраrурв: І . Цивільний Кодекс України від 16.01 .2003 Nя 435-!V, із змІ
нами від 28.03.2009. 2. Закон України «Про вищу освіту». N22984-Ш, із змінами від 12 
березня 2009 р. 3. Закон України «Про н.ауково-технічиу інформацію» від 25.06.93 і з 
змінами від 20.11.2003. 4. Наказ Міністерства науки і освіти України . «Про затвердження 
Плану діі! щодо забезпеч.еn11я якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і 
світове освітн.є співтоварнетво на період до 2010 року» N~ 612 від 13.07.2007. 5. Наказ 
Держспоживстандарту «Класифікація видів економічної діяльності» України від 26 rрудвя 
2005 р. N 375. 6. Концепція розвm·ку державної системи. прасової охорони і1гrелектуальної 
власності на 2009-2014 роки. 7. Ключевь1е ко~шетенции для обучения в течение всей 

жизни . Рекомендации Парламента и Совста ЕвропЬІ от 18 декабря 2006 r. «0 клю'!евьІх 
компетенциях обучения в течение жизни» (2006/962/ЕС). 8. Євген Підлісний «Наука Сору 
- Paste» www. ulajшist.com. 9. www.turnitiп. com (Великобританський Інтернет сайт комІlа

нії з продажу програми дая перевірки студентських робіт на відповідність вимоrам ВНЗ: 
самостійність вИІ<онанн.я, відповідність посилань, наявність nосилань при цитуванні і т . ін.) 

МатусЮ.М. 

ЩОДО СПЕЦІААЬНОЇ ЦИВІ1ІЬНА ПРАВ03ДАТНІСГЬ 

ОРГАНІВ ВНУГРІШНІХ СПРАВ ЯК ЮРИДИЧНИХ 

ОСІБ ПУБАІЧНОГО ПРАВА 

В сучасних умовах установи МВС України як суб' єкти цивільних 

правовідносин як і всі інші юридичні особи наділені правами та 
обов'язками, передбаченими цивільним законодавсгвом. На даний мо-
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мент 11 умовах розвитку ринхової економіки зростає пеобхЩнісrь учасrі 
МВС України та його структурних підрозділів в цивіньному oбopcrri . 

Однією із ознак МВС України та його структурних підрозділів як 
юриди<mИХ осіб публічного права являється набутгя: та здійсне~шя циві
J rьних nрав та обов'язків від СJ>.ого імені. Перш за все важливо сказати, що 
набуття та здійснення Ц11.Вільних прав здійсшається внаслідок паділеш-ІЯ 

юридичної особи (в нашому випадку МВС України та його струюурних 
підрозділів) цивільною правоздатнісrю та дієздатнісrю, які ви:никаюn, з 
моменту створення, а не реєстрації, і засновником може вистушти лише 

д<'ржавний орган, а не будr,-яка особа. 
Згідно ст. 91 ЦК правоздатність юридичної особи - цеї( здатність 

м<tти такі ж цивільні права та обов'язки як і фізична особа, крім тих, які 

за своєю природою можуn, належати лише людині. 

В науці цивільного права прийr-!Ято розрізняти загальну та сnеціа
льну цивільну правоздатність. Тосунян Г. та Вікулін А. відмічаютt., що 

принцип аrеціальної правоздатносrі заключається в тому, що підповідні 

юридичні особи можуть здійсшавати тільки такі юридичні дії, які відпо

відають меті їх діяльноСІі передбаченій в установчих документах, роз
порядчих актах органів влади. 

Деякі автори говорять, що спеціальна правоздатність означас спів
відношення видів діяльності організації не тіm,ки завданням та меті їі 

дія.;тьносrі, але і предмету, який повинен вказуватись в установчих доку

ментах . Вони вважають, що закріплення правозда·nІосrі через предмет 

найбільш ефекТИІІний і дозволяє оцінювати здатність упавови відповід
ним чином здійснювати свою діяльність. ВизначеШUІ слеціwтьно~ право

здатності через предмет діяльносrі означає, що в усгановчих документах 

повинен міститись повний перелік нсіх видів діяльності, якими вnраві 

займатись усrанова. Проанапізувавши дані положеІrnя, можна дійm висно

вку, що визначення сnеціальної правоздатності через предмет уІРУднить 

виконання лосгавлених перед усгановою цілей або взагалі зведе їх до міні

муму та існування такої усганови чи ор гапізації буде недоціJІьним. 
Упанови МВС України як юридичні особи публічного права наді

лепі спеціальною ЦИІІільною правоздатніmо, виходити за межі якої не 

мають nрава. Спеціальна правоздатність МВС України та його структур

них підроздіlІів проявляється в тому, що вони мають обмежеf{Ий: обсяг 

прав та обов'язків, які необхідні виключно для досяnrення основних 

ціпе, передбачених їхньою комnетенцією. 
Можна визначити, що спеціальна цивільна nравоздатнісrь МВС 

України та його пруктурних підрозділів підпорядкована меті та завдан

ням, задля виконання яхих вони саме були створені. 

___ Слід відмі~~~~~ ~1еціал~~~ І!.Е.'~~оз~т~_сть .У9'3Н~ си~~ МВС 
нш·о управління:(засноване на nраві власності іншої особи і наданому 
пею nовноваженні право володіння, а також обмежені права користу
вання і розпорядження майном в цілях і межах, встановлених власни-
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ком) і використовувати його згідно з метою сrворення установи. Але 
потрібно зауважити, що майно на праві оперативного ІЮJюдіння ие мо

жна закладати, вносити в якості часrки в сrворюване підприємсrво. 

СпР..ціальна правоздатнісrь вкmочає в себе також МО)ІJІИВість висrу
пати учасником договірних зобов'язань, якщо це не суперечить закону. 
А також спеціальна правоздатність юридичних осіб nубліrmого права 

вкточає в себе здатність займатись діяльнісrю, що приІю<:ить прибуток, 

якщо вона не суnеречить основним цілям установи в порядку вегановле

ному законом. Саме ці nоложення визначають характер спеціальної ци

вільної nравоздатності. 

Слід відмітити, що на даний час в Україні відсутнє СІjеціальне зако

нодавсrво про юридичних осіб nублічного права, навіn, у ЦК законода

вець чітко не розмежував правовий статус юридичних осіб різних видів, 

не визначив основні положеюІЯ поділу права на nриватне та публічне. 
Також із нового Цивільного кодексу України не можливо дізнатись чим 

же відрізняється nорядок створеШІЯ юридичних осіб приватного та пуб

лічного права, адже і ті і imni створюються на підставі розnорядчого акту 
засновника або договору між учасниками. 

Оrже, питання щодо визначення nонятrя юридичн:а особа nубліч

ного прав на даний час залиmаються пе вирішеними і потребуюrь пода

льшого обговорення та аналізу. 

Сербова А. В. 

ВДОСКОНАllЕННЯ ЦИВІАЬНОГО ЗАКОНОДАВСfВА НЕОБХІДНА УМОВА 

СfАНОВ.ІlЕННЯ ЖИТ.ІlОВО-КОМУНА.ІlЬНОЇ СФІ:РИ 

Становлення України як незалежної країни та p<Y.'шv.rroк ринкових 
відносин потребує чіткого законодавчого регулювання не ті'ІЬКИ полі

тичних та зовнішпьоеко:tюмічних відносин але і відносин я:кі відбува

ються в самої державі. 

Тільки за умови чіткого законодавчого регулювання відносин яки 

виникають у суспільстві можливо здійстовати рух у ро:ІВнn<у рm-Jкових 

відносин, та побутової nравової держави. 

Важливим показником стабільності розвитку економіки країни є 
не тільки стан їі галузеИ виробництва споживчих товарів але і стан її 

житлово-комунального господарства, тому що від вартосrі та якості на
даних послуг залежить не тільки їі внутріполітичний стаи держави але і 

її фінансове, соціальне становище. 

Недосконалість законодавства 'Гd системи управління житлово

комунальним І'Осnодарсrвом України, зволікання з йоrо реформуваmІЯм 
призвели до того, що підприємства галузі несnроможні ефективно пра
цювати в ринкових умовах і надавати споживачам послуrи належних 

рівня та якості. 
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Тому законом України <<Про загальнодержавну програму реформу
вання і розвитку житлово-комунального господарсгва на 2004-2010 роки» 
було затверджено загальнодержавну програму реформуваюІЯ і розвитку 
ж'И'Глово-комунального госr.юдарсrва, визначені основні принципи, на

прямки, завдання та заходи з виконання програми. 

Державна політика реформування житлово-комунальноrо господар
сrва базується на таких оаювних принципах: 

- забезпечення сталого функціонування і динамічного розвитку 
сфери: житлово-комунального господарства; 

- удосконалення системи управління житлово-ком:унальни:м госпо

дарсrвом; 

- забезпечення доступу всіх верств населення до житлово
комунальних послуг, які відповідають вимогам державних стандартів; 

- запровадження державІflfХ соціальних стандаVІів (норм та норма

тивів) у сфері ЖИТJЮВQ-КОl\.і}'ИальНОГО обслуговуваІПІЯ; 

стимуmовання інвестиційної діяльності у сфері житлово
комунального господарсr·ва; 

- забезпечення ефективного використання грошових, людських та 
матеріальних ресурсів виробниками/ виконавцsn.rn та споживачами жит
лово-комунальних послуг; 

- пріоритетності інноваційного розвитку в житrєзабезпеч.енні насе

лених пунктів, сприяння науково-технічному прогресу у сфері житлово
комунального господарсrва; 

- гласносr·і, громадського контролю та nрозорості у прийнятті рі

шень з питань житлово-комунального господарства органами виконав

чої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повно
важень; 

- відповідальності органів місцевого самоврядуваmІЯ за ефективне 
використання майна територіальної громади та забезпечення населення 

житлово-комунальними послугами відповідно до державних соціальних 

стандартів; 

- створеюіЯ однакових умов для всіх суб'єктів підприємницької дія-

льності у сфері житлово-комунального . 
Виконання Програми, та дотримання основних ідей на яких базу

ється ця nрограма потребує не. тільки нормативно-правового забезnе

чення, вдосконалення існуючого законодавства, та науково-технічного 

забезпечешщ але і фінансувашІЯ цієї програми у повному обсягу . 
Що до нормативного забезпечеІПІЯ варто визначити, що сисrема за

конодавсrва існує але вона nотребує вдосконале1mя відповідно до потреб 

ринкових відносин. 

Аналізуючи чинні Закони України («Про житлово-комунальні nо

слуги» «Про теnлозабеспечення>>, <<Про електроенергетику», <<Про при
родпі монополії••) варто вказати на те що ці закони nотребують змін 
тому що регулюють підиосини між суб'єктами не в повному обСЯl)', осо
б.rrиво nри надання житлово-комунальних послуг nобутовому спожива-



чеві тобто громадянам, та не відповідають основнім приtщипам прого
лошеними державою, на яких базуєrься процес реформування.. Так 

порядок постачання (надання) побутових послуг з нос:rачаІП:fЯ теплової, 

електричної енерrі:і побутовому споживачеві у законах не вреrульовані, 

відсутні не тільки технічні параметри енергоносію але і. порядок відклю

чення від постачання (надання) nослуг, та умови, nорядок повторного 

підключешш до мережі. 

В зв' язку з тим що Законі яки реrулюють відносини що до надання 

побутових nослуг не відповідають nотребам часу, та не реrулюють де які 

відносини що виникають при надані побутових послуг, державні вико

навчі органі ва яких покладено Консrитуцією забезпечити нормальні 
умови існування суспільсrnа, прИЙІштгям підзакшm:и:х норматиnних 

актів доповнюють ці Закони. Але нормативні акти nі,п.за:І<.оmюrо харак

теру (Постанови Кабінету Міністрів України, розпоряджеmІЯ міністерств 
та відомств), яки призвані доповнювати вказані закони повністю їх під

міняють, а враховуючи те що міністерства та відомства ЗJ]ійснюють зага

льно галузеве керівництво, то ці підзаконні акти завжди: СІ'ОЯТЬ на захие1і 

галузевих інтересів. Так останнім часом у більшості міста>: України (Хар
ків, Одеса, Дніпропетровськ, Донецьк та ін.) порушуються положення 

Закону «Про природні монополії», що до відкшоче.н:ня побутового спо

живача від енергопостачання. При відключені від теruю енергомережі 

постачальники енергіі посилаються на Правила корисrування електри

чною та тепловою енергією розроблені та затверджені наказом міністер

ства енергетики та електрифікації СРСР. В цьому випадку варто відміти
ти що ді правили були розроблені та впроваджені у 197'7 році в колиш

ньому СРСР, з врахуванням специфіки розвитку економіки СРСР та 

командно-адміністративного методу ре.rулювання суспільних відносин, 

що виникають при надані побутових послуг. Таким ч:ином в вочевидь 

що реrулюва:ння цих відносин відбувається без врю.:увщш:я потреб рин

кових відносин. Що призводить до конфліктів між mоживачами, вироб

никами, виконавцями (постачальниками) . 

Тому відключення побутового споживача від тепло енергомережі 

повинно відбуватися в першу черrу з урахуванням поножень законів 

~<Про теплозабеспечеШ!JІ», <<Про електроенергеnо.-у>>, <<Про природні 

монополії», а враховуючи те що відносини між суб' єктами при ринкові 
економіки будуються на підставі договору, з урахуванІіЯМ положень 

закріплених у догоl!орі. 

Положення вище зазначених Законів чітко визначають, що поста

чання (надання) послуг повинні відбуватися тільки при наявності укла

деного між суб'єктами договору. При чому враховуючи те що по своєї 
суті відносини з надання побутових послуг є цивільними правоl!ідноси

нами, варто звернути уваrу на порядок укладання догоР..ору, та надати 

можливість сторонам у договорі вреrульовувати сво! f;ід:гюсини на під

ставі повноцінного договору, а не використовувати типоІ;і договори яки 

порушують на наш погляд права однієї сrорою1 - споживача. 
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Але держава в особі міністерств та відомств не зважаючи на те що 

порядок укладаапя:, (розірвання) договору чітко визначений у ЦК, ІШІЯ

хом прийняття розпоряджень та затвердження положень про порядок 

надаШІЯ побутових послуг, останнім часом в практику регулювання 
відносин між постачальником (виконавцем) ввело укладання типового 

договору. Але і такі договори, що опосередкують угоди між сторонами, 
укладаються з порушеШІЯМ, або іноді зовсім не укладаються. 

Типовий договір, (що до теплопостачання, енергопостачання) роз

робляється відповідним міністерством, відомством, та вводиться в дію на 

підставі відnовідного розnорядження, та nорушує не тільки права спо

живча визнач·~ні у Законі <<Про захист прав сnоживачів>>, але і nоложення 

ст. 627 ЦК, що до свободи договору та 630 ЦК лка визначає що тільки де 
яки умови до.r01юру визначаються відпов.ідно до типових умов визначе

ного типу доrовору оприлюдненого у встановленому порядку. Тоді вра

ХОВУJОЧі положення ст. 630 ЦК інші умови у договорі с-rорони повинні 
узгоджувати иіж собою, але постачальник (виконавець) пропонує уклас

ти угоду тільІ<и на умовах яки пропонує він, що надає відповідні nреваrи 

nостачальникові або вИІ<онавцеві і таким чином nOpYJnyє права споживача. 
Для вирішешrя проблем між посrачалJ.ником (виконавцем), відпові

дно до ЦК в~цносини між суб' єктами цивільних правовідносин мають 
бути врегульовані на підставі повноцішюrо договору з врахуванням 

положень чивнш·о законодавс-rва, що до порЯДІ<у його укладання, зміни 

та розірваШІЯ. Так відповідно до ст. 638 ЦК договір вважається укладе
ним, як що сторони у шшежній формі досягли згоди з всіх істотmtХ умов 

договору. Тут варто визначити що де які істоо·ні умови встановлюються 

імперативно, та повинні враховуватися сторонами. Але при укладанні 

договору постачання теnлової, електричної енерrі:і, гарячої та холодної 

води для побутових споживачів, nостачальник розробляє типовий дого
вір і крім суттєвих умов які встановлені імперативно всrановJІює свої яки 

не узгоджує з контрагеtrrом тим самим порушує його права, та попожен

ня ЦК. Особлюю на мій погляд пооребують узгодження умови що до 
якості та гарантії якості постачання (виконання) теrvювої, електричної 

енергії, гарячої та холодної води для побутових споживачів. Так відпові

дно до ст. 67?. ЦК продавець повинен передати: покупцеві товар якість 
якого відповідає умовам договору, а відповідно до ст. 675 ЦК товар який 
продавець (постачальник, ВИІ<онавець) передає або зобов'язаний переда

ти ПОКУJЩеві (споживачеві) повинен відповідати відповідної якості вста

новленої законом, якщо інше не встановлено самим договором. Але при 

досліджені ПС•рsщку укладення договору що до посrачання тешювої, 
електричної енергії, гарячої та холодної води, якісні характеристИІ<и не 

вказані, а у договорі постачання теnлової енергії взагапі вказано що по

стачальник сам встановлює темnературу теnлоносію відповідно до гра

фіку з врахув<tтІЯМ температури навколипшього середовища. Виходячи 
з вище вказаного споживач не зможе захисгити свої права в разі пору

шення якіснп< >:арактериСТИІ< теnлоносію, а постачальНИІ< завжди буде 
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правий. Таким чином очевидно що законодавсmо яке реrуJПОє відносини 

з приводу постачання теrnювої, електричної енерrії, х·арячої та холодної 

води для побутових потребує вдосконалення з врахування потреб часу, а 
Закони які реrулюють ці відносини повинні максимально охоrnповати 

всі відносини які виникають при здійснені постачання або виконання 
побутових послуг, що привило б до змешпення вnливу на процес фор

мування договірних умов галузевих міністерств та відомств. 

Остаmrім часом в Украіні, не вважаючи на те, що в основному законі 

України чітко визначено про верховенство права, закону, панує підза

конній нормативний ак1~ який приймається як було зазначено вище 
галузевим міністерством та направлений на захист галузевих інтересів, а 

не інтересів суспі.тrьства. 
Положення, правила, інструкції яки мають підзаконний характер, 

повинні поліпшувати стан відносин при тепло енергопостачанні та не 

можуть суперечити Закону так як в цьому випадку вони ні є дійсними. 

Але деякі положення підзаконних актів прямо суперечать законам і під

приємства яки надають nобутові послуги та місцеві органі державної 
влади надають переваху підзакоІШому нормативному акту. 

Вважаючи те, що з моменту проголошення незалежності України, 

вона почала розвиток економіки з побутової ринкових відносин, то варто 
визначити, що і відносини з приводу надахшя побутових послуr·, поста

чання електричної та теплової енергії повинні будуватися на ринкових 
засадах, тобто на підставі договору з урахуванням положень чинних 

законів («Про житлово-комунальні послуги» «Про теплозабеспечення», 
«Про електроенергетику••, «Про природні монополії••) . Так відповідно 
до законів України <<Про житлово-комунальні послуги••, <<Про теплозабе
спечення••, <<Про електроенергетику•• в:і,ц:носини між постачальником 

(виконавцем) та споживачем, мають буrи в обов'язковому порядку офо
рмлені договором який підrrисується сторонами та скріплюється печат

ками. На практики договір укладається не з всіма споживачами, що 
останнім часом негативно відображається на інтересах спожива'lів. Су

дами України захищаються інтереси постачальника. (виконавця), вироб

ника і виносять вони свої рішення посилаючись не на Закон як того по
требують процесуальні норми, а на постанови Пленуму Верховного суду 

та підзаконні нормативні акти. 

В практику судів (Харків, Донецьк, Дніпропетровськ та ін.) увійпшо 

порушення проваджеmІЯ у справах про несплату комунальних платежів 

за відсутністю повного паке-rу необхідних документів, що передбачені 
ЦП Кодексом, та в порядку наказного провадження. Відповідно до ст. 95 
ЦПК України судовий наказ є особливою формою судового рішення: про 
(ТЯГНЄШІЯ з боржника грошових коштів або витребування майна за за

явою особи, якій належить право такої вимох·и. Як відомо судовий наказ 
може буrи видано, якщо заявлено вимоrу, яках-рунтується на правочин

ні, вчиненому у письмовій формі ст. % mк. Але як вказувалось вище у 
більшості випадків відносини між постачальником (виконавцем) та спо-

292 



живачем не оформлені договором, звідси можливо зробити висновок що 
рішення на підстані наказного провадження немшкливо прийняти. Вра

ховуючі те що місцеві суди отримують від місцевих громад додаткове 

фінансування вони лобіюють інrереси місцевих органів влади, та пору
шують провадження в сnравах про не сплату житлово-комунальних 

послуг без додержання процесуальних норм. 
Не можливо також розуміти дії судів що до лобіювання інтересів по

сrачальника (виконавця) побутових послуг, через сnонукання укласrи 

договір про реструктуризацію заборгованості з надання побутових по

слуг, яка нібито мал:а місце ще в 1992- 1999 році. 
По-перше варто визначити що суд повинен враховувапІ те що дого

вір між постачальником (виконавцем) і споживачем не укладався, що 

свідчить про підсутність зобов'язання. По-друге при порушені сnрави 

суд має врахувати строки позовної давності, тому що вирішується справа 

за 1992-1999 роки колидіяв ще старий ЦК України. 
Таю1М чином з вище зазначеного стає очевидно, що при регуmован

ні відносин з приводу постачання газу теплової, електричної енергії, 

гарячої та холодної води lJ)IЯ побутових держава має: 
Вперше, зменш-ити ВШІИВ галузевих мhrie:repcrв та відомств на про

цес формування договірних відносин lJ)IЯ чого в Законах максимально 
врегулювати виникаючі вjдносини що до якісних характеристик товару, 

відповідальності сторін. 

Вдруге, надати можливість формування договірних відносин між 

постачат,нико~1 (виконапцем) повноцінним цИІІільним договором, lJ)IЯ 

цього в Законі вказати ті умови які не підлягають узгодженню сторона

ми, а вюпочаються в тому виді що вказані в законі, інші умови мають 

бути узгодженні сторонами. Що приведе до підвищення відповідальнос
ті як з боку постачальника (виконавця) так і споживача. 

Список літератури: І. Констm:уція України.- Харків: Одисей, 2003. -56 с. 2. Циві
льниіі Кодекс України : Коментар,- Харків: Одисей, 2003. -832 с . З . Цивільно- nроцесуа
льний кодекс України . - Харків : Одисей, 2003. -224 с. 4. Закон України «Про житлово
комунальні nослуги» Сервер Верховної ради України// WW\V.rada.gov.ua. 5. Закон України 
«Про елекrроенергетику» від 16 жовтня 1997 р . //ВВР України,- 1998,- N2l . - ст. І. 6. 
Закон України <<Про теnлозабесnечення << Сервер Верховної ради України // 
www.rada.gov.ua. 7. Закон України <<Про захист прав сnоживачів» від 12 травня 1991 р. (у 
]Хдакції Закону N2 зІбІ-ІV від І грудня2005 р./1 www.rada.gov.ua 

Старіцина С. О. 

ПУБJІІЧНО- ТА ПРИВАТНО-ПРАВОВИЙ 

ПОРЯДОК РЕГУ lllOBAНHЯ ОБІГУ ЗБРОЇ 

1. Аналізуючи різні досліджеJ:шя з питання поняття зброї, можна 
зробити висновок, що вчені у загальному вигляді визначають зброю як 
пристрій, nрилад і предмет спеціально виготовлений та конструктивно 

nризначений для уражешІЯ живої та Шшої цілі, яка не має іншого виро-
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бничого чи побутового призначеШІЯ, а також як засіб, який викорисrо

вується для знищення живої сили супротивника, його техніки і споруд93• 
Деякі автори до зброї відносять також основні чаСЛ1ІЩ що визначаюrь їі 

функціональне призначен:шr-'. 
Зброя може бути оцінена з різних точок зору . Як теmічно складний 

виріб вона є об'єктом виробнидтва і технол01ічних про-цесів . У зброї 

звичайно знаходять своє матеріальне відображеШІЯ нові вироби і іmпі 
результати інтелектуальної діяльності. Зброя є rакож об' є ктом адмініст

ративно-правових відн:осІі'rn, оскільки вітчизняна докчJина передбачає 

необхідність контрото за зброєю та її володільцями, а у випадку скоєШІЯ 

правопорушень відносно зброї чи з її використанням щ:rмаrається засто
сування адміністративно-правових чи :кримінально-пра.І'ювих санкцій. 

2. З точки зору традицій правознавства зброя являє собою річ, тобто 
об'єкт матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивіІІЬні права 

та обов'язки (ст. 179 ЦК). 
Як річ зброя характеризує-л.ся також наступними характеристиками: 

-зброя є здатною до обіrу, проте в силу ст. 178 ЦК-· обмежена в обі
rу, оскільки Поста.J'юва Верховної Ради України N 241'1 від 17 червня 
1992 р. «Про право власності на окремі види майна>>9s і Додаток N! 2 до 
цієї Постанови відносить певні види зброї саме до об' єкrі.:s обмежених в 

обіrу, тобто встановлює спеціальний порядок пр~бання nрава власності 
громадянами на зазначений об'єкт; 

- це рухоме майно, тобто правовий режим майна на нього не розпо

всюджується, не діє відносно нього і система nравил про державну ре

єстрацію (ст. 181-182 ЦК); 
- що ж стосується визнання зброї подільною чи неподільною річчю, 

то єдиний сумнів в даному випадку пов'язаний з тим, що зброя (коли 

йдеться наприклад, про вохнеnальну зброю) являє собою Багатоелемент
ну річ, елементи якої можуть бути відділені без втрати основних функ
цій. Втім, зброю CJriд визнавати саме як неnодільну річ,. оскільки ст. 183 
ЦК визнає неподільними речі, які не можна nоділити бе3 втрати їх ці-

93 Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Супява О.Ф. Балістика: криміналістичне 
вогнестрільне зброєзнанство. Підручник для вузів . - К.: Міжнародна агенція 
«BeeZone», 2003.- 384 с; Піджаренко О.М. Зброя і ми. Законодмче, нормативне 
і відомче регулювання відносин, пов'язаних з вогнеnальною ~mшmвською збро

єю, службово - штапюю і іншою зброєю та сnец засобами: ·індивідуального 

захисту. -К.:Наукова думка, 1998.- 224 с. 
94 Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Супява О .Ф. Зброєзнавство: nравові ос

нови обігу воrнестрільної зброї. Порівняльний аналіз віТ'ІИЗШІЕого та зарубіж

ного законодавства: Украіна. Європа. Світ. Монографія. І За ред. проф. 

П.Д. Біленчука. - К.: Міжнародна агенція «BeeZone», 2004. - 464 с, С. 27. 
9~ Про nраво власності на окремі види майна : Постанова Верховної Ради 

України .N'22471- Xll від 17 червня: 1992 р. І! Відомості Верховної Ради УкраїІІИ. 

- 1992. - .N'2 35- Ст. 517. 
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дьовоrо призначею-Jя:. За загааьним правилом вогнепа11ьна зброя (тим 
бi.trьm холоднг;) конструюється з мінімальною вагою та мінімальним 

1mбором складових частин; саме тому втрата практично будь-якого з 

елементів, з яких ск11адається зброя, тягне і втрату первинних якостей, 

навіть якщо вшіа і зберігає здатнісrь до посr·ріду. А такі об' єкти як набої, 
чохли, додаткс·ві стволи, приклади, мушки, оnтичні пристрої та ін. по

винні бути кваліфіl:овані як самосгійні речі; саме тому частіше за все 

вони можуть бути визнані приналежносrями до зброї (сг. 186 ЦК); 
- зброя зазнає (як річ) індивідуалізації ще на craдfi виробництва, де 

застосовується систе:иа засобів, які надають кожній одиниці зброї (вклю
чаючи вогнепальну) свою унікальнісгь. Тому, зброя відноситься до ре

чей, визпачених іtнди:відуальними ознаками:. Але осr·атОЧІ-JУ індивідуалі

зацію зброя н;:буває з втяrнеІШЯМ її у цивіпьний оборот. З точки зору 
споживчих якостей :1броя з тими ж самими характеристиками розгляда

ється як рівнозна'ІНа; 

- зброя, звісно ж зношується, а також застаріває у так званому мора

льному тmан:і., але все ж таки незважаючи на їі неодноразове викорис

ташtя вона зберігає свій первісний вигляд, що й дозволяє визначити 
зброю як неспоживну річ (ст. 185 ЦК УкраїНи) . 

Зазначені юридичн:і. властивості зброї як речі є принципово важли

вими, оскільки дозволяють встановити необхідний правовий режим. 

3. ВідRосини по корисrуваншо, володінню, розпорядженню речами, 

і у тому числі зброї, регулюються нормами:, що входять до інсгиту1у 

права власнОСІ і. При цьому це є комплексний інститут права, до нього 

включені не ТЇJІЬІ;и цивільно-правові норми. Він oxorurює усі норми пра

ва, ккі закріплюють {визнають), регулюють та захищають приналежність 

матеріааьних благ конкретним особам. 

Зброю, як об'єкт власносrі, можна придбати за цивільно-правовими 

підсrавами, алt: з урахуванням адмініеrративно-правових правил. 

Цивільно-правові підстави придбання речі у власнісrь визначені в 

ЦК: виготовлення речі, договір про відчужеІШЯ майна, у том:у числі до
говір купівлі-nродажу майна, дарування, а також отримаІШЯ речей у 

спадщину . 

На сьогодні, нормативними актами:, які регулюють обіг зброї, не ви

значено порядку придбання зброї вищевказаними засобами:. 
У зазначеній Постанові <<Про право власносгі на окремі види майна», 

визначений спщіат.ний порядок набутrя права власності громадянами 

на окремі види t.-m~oiнa (Додаток N! 2), згідно з .я-.ки:м, громадяни набува
ють права власносгі на вогнепальну зброю, після досягнеШіЯ 21-річного 

віку. На вогнешпьну мисливську нарізну зброю (мисливські карабіни, 
mинтівки, комбіновану зброю з нарізнимп стволами:) - при доскгненні 
25-річноrо віку, а також на холодну, rшевматичну зброю, газові ІІіеголети 
та револьвери. 
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Окрема категорія громадян , а саме народні депуппи України ·т а 
окремі посадові особи аnарату Верховної Ради України , з метою за·· 
безnечення особистої безпеки , мають право на nридбання зброї, яха 
видається їм м іністерством внутрішніх справ у тимчасове ·ористу .. 
вання . Підставою для цього є відповідна постанова Пр~зидії 8ерхов 
ної Ради України·96 

4. НеоднозначtіИМ є nитання застосувані'ія збрсї я к предмета с:амо
оборони (самозахисту) . Для основноr·о числа громадян заборонене 
носіt1НЯ вогнепальної зброї та її використаннн як засобу само:шхисту, 
а тим більt.uе короткоствопьt1ої. Із цією метою вони можуть nридбати 
спеціапьні засоби сльозоточивої та подразнювальної діІ (пістолети й 
револьвери) . 

Для забезnечення безпеки й з метою збереження майна з урахуван
ням ступе tіЮ загрози працівникам правоохоронних органів, суду (у 
період , коли вони безпосередньо не виконують своїх обов'язків ), суду 
та іх близьким родичам можуть видаватися зброя , спеціальні засоби 
і ндивідуального захисту й оповіщення про небезпеку.97 

------ - - ·- ---------------·---·-
Ігнатенко В. В., Суров С. О. 

ОКРЕМІ ПРОБіlЕМНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОГО 

КРИТЕРІЮ НЕДІЄЗДА ТНОСП ОСОБИ 

Цивільне законодавство України nередбачає мажлиність визншшя 

громадянина недієздатним. Згідно cr. 39 ЦК фізич:на особа може бути 

низиана судом недієздатною, я:кщо вона внаслідок хронічного, стійкого 

психічного розладу нездатна усві,цомmовати значення своїх дій та (або) 

керувати m.fми [1] . Такий стан може бути встановлений пнше шюrхом 
нроведення судово-психіатричної експертизи (далі - СПЕ), що ерунту

ється на відповідних nравових нормах. 

Недієздатність містить медичний і юридичний критерій. 
Ваажаємо за необхідне розглянути дані :критерії недієздатності, зве

рнувши ооювну уваrу на юридичний критерій, адже в сучасній судовій 

практиці проЯВJlЯ(.ТЬСЯ неоднозначне бачеюrя судовими експерта.;\ш 

:шісrу та м~ж юридичного критерію, особливо під час проведення nо
смертної СПБ [2, с. 3]. 

За аналогією із кримінальним правом в цивільному праві до медич
ного крш-ерію відноситься узагальнений перелік хвороб, які можуТh 

зумовити нездатнісrь усвідомшовати значення: своїх та (або) керувати 

96 Постанова Президії Верховної Ради України N 203/94 - ГІВ «Про за
безпечення безпеки народних депутатів України та окремих посадових осіб 

апарату Верховної Ради Україшt» 
97 Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : За

кон України від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України .-

1994.-- N.~ 11 .- Ст. 50 
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ними, а саме: а) х ронічне психічне захворювання; б) тимчасовий розлад 

психічної діяльності; в) нелоумство; г) інший хвороб:rи:вий: стан психіки. 

На відміну в~~ медичноrо, юридИ'ШИЙ кри"І'(.>рій являє собою судово

ПС\1Хіаrричну опjнку захворюваннн, тобтu визначеНl!я rпибини (С'!)'пе

ню, т~ості) встановлених розладів психіки (хвороби). Юридичний 
критерій неосудtюсті обrрунтовуєгься: за доnомогою клінічних психіат

ричних даних, цжерелом JJ)IЯ яхих е медичний критерій. 

Юридичн.ий. критерій являє собою визначення ::ого, як вплинуло 
психічне захвО}ЮІ!а}mя на психічну діяльність. Це означає, що застосу

лання юридичного критерію в кожному конкр1~ному випадку здійсню

ється шляхом псv..хіаrричного аналізу психічних порушень, розпізнаних 

відпові.п:но до медичного критерію, і, отже, входИ'rь у компетенцію психі

атрів-ексnертів [3,. с. :~3] . 

Разом ІЗ тим, як свідчить практm<а проведення СПЕ, висновок судо
І:Sоrо експерта ~ частині юридичноrо критерію завжди має характер кон

статуючого. Вк.:tЗ<LНе має місце навіТh у тому виладку, коли клінічні дані, 

які характеризують медичний критерій різняться ч.асом із моментом 

проведення ексш·рт11Зи (особливо під час nроведення· посмертної СПЕ). 
Як наслідок, е:ксперт робить висновок пре стан діодатносrі фізичної 

особи тиnово, орієнтуючись на ме-tодичиі реком•лщації від 1973 р. та на 
nарадигму психі<п·рії, що не базується на прищипах доказовості та об

Ірунтованості. 

Як стверджуЕ Ілейко В.Р. типовими недоліками nри аналізі об'єктів 

ексг.ертищ (медичної документації і t"Відч:ень свідків) були, зокрема: 
а) відсутність Lз.ентифікації orrиcy та окремого дослідження медичних 
документів; б) .:шорфне викладення усіх даних з медичних документів, 

без їх розnоділу на nервинні та вторинні та без відпов:ідних посилань 
щодо rюходженніl цих даних; в) иідміна опису психічних розладів, що 

мали місце у піцексnертного приведенням лише діагнозів (нозолоrічних, 
СИІЩромоrюrічних); вибіркове цитування даних з медичної документа

ції; r) nовне ігнорування свідчень свідків; д) наведення лmne тих з них, 
я.кі підтверджу:mь діаrно.з та експертні висновки; е) піддаваІm:я свідчень 

власній інтерпре-:rац:іі з викривленням їх змісху порівюrно з наявними в 

матеріалах справи тощо. 

Необхідно наrолосити, що недоСІ·атня обrрунгованість та необrрун

тованість експертних висновків відзначилась при посмерnrій СПЕ відпо

відно у 66,7%, при очній СПЕ - у 62,8% [2, с. 13). 
Як видно із вюцезазначеноrо праІ<.тика проведення СПЕ дійсно є да

лекою від досконшюсті. ·вона спричинена не тільки суб'єктивним факто
ром, але й об'єктивним - недосконалістю норм процесуального законо

давства та положень клініко-діагностичних стаtЩартів та інструкnmно

методичних вимог. 

З меrою усунення данИ'Х не-доліків переконані. що в межах процесуаль
ного законодавсrва необхідJ.rим є закріrmення положеmш, згідно якого суд 

буде зобов' :шuткй по циuіпьних справах, у яких необхідним є призначення 
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СПЕ, особливо посмерm:ої, ВИЯRІІЯТИ свідків, в т.ч. нотаріуса, я:кі володіють 

інформацією, що характеризує психічний сrан особи. Також, передбачи:І'И 

можливісrь призначеmrя судом ШЕ лише за умови надання судовому екс

перrу мат~ріалів сnрави, що місrять таку інформацію. 
В ітпому виnадку, якщо такі дії не будуть проводитись, висновок 

СПЕ повинен визнаватись вИКІпочно вірогідним:, що ставитиме під сум

нів законність прийнятих у цивільних справах рішень. 

Список дітературн: І. Цивільний кодекс України-К. : ВидавничиІІ дім «Скіф», 2007. 
- 260 с . 2. Ілейко В .Р. Посмертна судово-психіатрична експертиза в цивільному процесі 
(питання теорії і практики): автореф . дис . на здобуття наук . ступеня доктора мед. наук : 
спец. 14.01 .16 «Психіаrрія» І В.Р . Ілейко - Київ, 2005. -27 с . 3. Марчук А. І . Судова психі
ІІ'rрія . Навчальний посібних.- К.: Аті ка, 2003. -240 с. 

Хімченко С. В. 

ЦИВІllЬНА ВІДПОВІДАlІЬНІСТЬ НОТАРІУСА: ЗАГ А11ЬНІ ПІДХОДИ 

Останнім часом пиrашшм цивільно-правової відповідальності при

діляється все більше уваги, оскільки здійснення майнових прав фізичних 
осіб потребує існування розвинутого механізму Іх охорони, виховування 

правомірної поведінки учасників цивільних відносин, недопущешІЯ 

порушення прав осіб. Через це потрібною є система цивільної відповіда

льності, що не лmne дозволяє особі, що потерпає від неправомірних дій 
одержати майнову компенсацію, а також атрияє вихованню правомірної 

поведінки учасників цивільних відносин. 

Теоретичні проблеми цивільної відповідальності останнім часом па 

кошіепrуальпому рівні розглядалися І.С.Канзафаровою. Втім, ця цослЩ
ниця приділила уваrу більш загальним питанням цивільної відповідаль
ності та менш уваги - особливост·ям цивільно-правової відповідальності 

при здійсненні особами професійної діяльності . Більшісrь робіт з цієї 

проблематики виконаніще за радянські часи та не відповідають в повній 

мірі сучасному стану суспільних відносин, не враховують зміни, щu від

булися останнім часом у цивільному праві. 

Окремої уваги на рівні дисертаційних досліджень цивільної відпові

дальносrі, що наступає у зв' язку з професійною діяльністю особи на цей 
час не приділено. Цивільна відповідальнісr'Ь нотаріуса майже не розгля

далася на науковому рівні Існують лише окреr.Іі праці (Є.О.Мічурін98), 
які присвячені цивільній відповідальності нотаріуса, які загалом не ви

рішують існуючу проблему в цілому . 
. На законодавчому рівні питашшм циві11Ьної відповідальності нота

ріуса приділяється обмаль уваги. При цьому норми Закону України 
<<Про нотаріат», присвячені цьому питанню не розкривають повною 

мірою підстави відповідальності нотаріуса, залишакrгься питання щодо 

98 Є.О.Мічурін. Нотаріальна практика: застосування законодавства. - Х. : 
Юрсвіт, 2008.- с. 40 - 48. 
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визначення їі обсягу: чи вона є повною я:к ДІІЯ фізичної особи, чи у роз
мірі сrрахового фонду нотаріуса. 

Такий сrан наукової розробленосгі проблеми та законодавчого за

кріплення положень про цивільну відповідальнісrь нотаріуса заважає 

нормальному здійсненню цивільних прав. Невизначенісrь окремих пи

тань цивільно-правової відповідальносгі нотаріуса заважає я:к нормаль

ному вчиненню нотаріальних дій через нерозуміння нотаріусом дій, 

через які він може понести відповідальність, тах і охороні прав фізичних 

осіб, що звертаються до нотаріуса ДІІЯ вчинення нотаріа'ІЬних дій, оскі
льки невизначеність компенсацїі збитків, що відбулися через ді'і нотаріу

са заважає здійсненню компенсаційної функції цивільно1·о права. Огже, 

питання, пов' язані з професійною діяльнісrю шларіуса мають бути ре
тельно регламентованими, розроблені теоретичні їі основи, що не в 

осrанню чергу сrосується цивільно-правової відnовідальності нотаріуса. 

Зокрема, невизначеними як на науковому рівні, тах і на рівні право

возасrосувашІЯ залишаються такі аспекти цивільно-правової відповіда

льності нотаріуса я:к обсяг відшкодування шкоди нотаріусом; випадки, 
через які відшкодовується шкода нотаріусом;. види матеріальної коди, які 

піДJІЯгають відшкодуванню нотаріусом, якщо шкода спричинена ним 

при здійсненні ним професійної діяльності. 

Тому питанням nрофесійноУ відповідальносгі взагалі та цивільної 
відповідальності нотаріуса зокрема має приділятися ретельна увага, 

законодавче регулювашJя цього nитання є недосгатнім, втім, воно має 

спиратися на теоретично розроблені положешІЯ, виходити з обrрунто
ваних цивілісrичною теорією відповідальності основ. 

Тертишніков В. І. 

ПРОБАЕМИ ДОКАЗОВОГО ПРАВА 

У ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ ТА СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ 

Особливу увагу питанням доказового права приділяли і приділяють 

вчені і практики: у науках цивільного процесуального та кримінального 

процесуального права, оскільки саме при розгляді та вирішенні цивіль

них та кримінальних справ однією з головних складових процесуальної 

діяльносгі була, є і буде доказова діяльність. 
На певному рівні галузевих досліджень виникла проблема порівня

льного та ко:иплексного аналізу галузевих норм, які регулюють доказову 

діяльність, докази, місце суда у доказовій діяльносгі і т. ін . Тому саме у 

зазначених науках і з' явилось поняття доказового права. Причинами 
виникнення цього ПОНЯТІ'!! є певна єднісrь принципів доказової діяльно

СІ'і, подібність або тотожнkть певних правових інсrи:тутів цивільного 

процесуального, господарського процесуального, адміністративного 
процесуального та інших процесуальних галузей права: поняття доказів 

та засобів доказування, предмету лока1ування, доказово1 діяльності, ії 
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суб' єктів , заrальність мети доказувашІя. і ін. Об' єктиnнkrь появи зазна
ченого nонятгя nідтверджу€ТЬСЯ і nшmою порівняно нових галузей про

несуального права, які таким же чи подібним чином регулюють доказову 
ді.Ітьність у конституційному судочинстві, третейських су11ах, нотаріаль

ному провадженні і ін.. Тому одним з важливих спільних завдань процесуа
льних наук та, безумовно, і заrальної теоріі держави і права.. констю.уційно
rо права є дО<Jrі,л,ження діючих норм доказового права у зазІJrачених rалузях і 

пошуки шляхів подальшого їх зближення та гармонізації. 

Зазначена проблема є акrуальною для усіх видів судочинсrnа в Укра

їні. Тому багато вчених-процесуалістів (Комаров В. В., Грошевий Ю.М. і 
ін.) справедливо стверджують про необхідність гармонізації окремих 
процесуальних інститутів, тяжіння судової процедури до неnної універ

сальності, уніфікації процесуального регулювання, у тому числі і ОСІ-ІОВ

них положеІ:ІЬ теорії доказів та пр.ийнятrя уніфікованих :~аконодавч.их 

актів. Дійсно, для будь-якої правозасrосув<lJІЬНої ді.Ітьноегі характерним 

є те, що вона здійсшоється: nередбачею1Ми в законі органс:ІМИ чи особа
ми; на певних правових nри:нципах; у відnовідності і у 13СlёU.ювлепій 

законом процесуальній формі, структурою якої є часткові процесуальні 
форми. процесуальні форм:и окремих стадій і nроваджеm •. 

З огляду на зазначене вважаємо за необхідне розробку та прийнятrя 
в Україні заrального нормативного акту, яхий регулюван би процедуру 

діяльності усіх органів по засгосувашnо правових норм чи хоча б тих, які 

уособлюють собою форми захисту суб' єктивних прав. У такому норма
т~mному процесуальному а.кті необхідно було б передбачити такі інсги
тути, як загальні принципи організаціі і діяльносгі певного кола органів 

і осіб, що застосовують норми права, принципи та крит.~р·ії визначення 

комnетенції, доказування і докази, головні вимоги до дщ.азів і засобів 

доказуваШUІ та до підсумкових актів застосування права, право та поря

док оскарження цих докуменгів та порядок їх перегляду і ін. В шлузевих 

же процесуальних документах необхідно було б врегутовати mппс окремі 
пиrання процедури, що є специфічними саме дня цього оргаfі}' чи особи. 

Завдання судових органів виконуються шляхом розшяду і вирішен

ня цивільних, господарських і адміністратИІІних справ щш додержанні 

відповідних процесуальних форм. llідсумковим актом захисту 
суб' єктИІІного права повинно бути закщmе і обrрунтоване судове рішен
ня. Досягнення цієї мети можливе лише за тих умов, якщо при розгляді 

справи буде досягнуте вірне знання про фактичні обста.вини даного 
спору, яке досягається в процесі і в результаті певної процесуаль11ої дія

льllосr"і учасників судового процесу, і яку можна у заrальному вигляді 

вважати судовим доказувавням. Вона склада€ТЬся з двох груп процесуа
льних судових дій: 1) процесуальних судових дій сгорін та. інших осіб, 

які беруть участь у справі, і 2) процесуаJІЬНИХ дій суду. 
Визначення судового пізнання в юридичній літера'Іурі є доволі не 

однозначним і суперечливим. Першою проблемою юр-идrІЧНИх дослі
джень вважається проблема природи юридичного пізнання: одні автори 
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вважають, що пізаавальна діяльнісrь суду підкорюється законам пізнан

ня, діалекти:ки, лоrіки (О.Т. БOJrnep), а інші - що пізнавальна діяльнісгь 
суду підкорева і правилам логічного мислення:, і правовим нормам, що 

встановлені вшІею законодавця (М.К.Треушников) . Такі протиріччя у 

науці і судовій практиці виникають тому, що автори не завжди відрізня

ють судове пізнання і пізнавальну діяльніСІ'Ь суду. Пізнання взагалі- це 

обумовлений розвитком практики процес відбиття і відтворення дійсно
сті у мисленні, rо·5то нове знання у суб' єкта пізнання є результатом взає

модії його з об'єктом пізнання. Тому знання суду про обставини справи 

досягається, формується по законам пізнання, діалектики, логіки у про
цесі доказової діяrІЬності, у доказуванні, яке здійснюється у визначеному 

процесуальними нормами порядку, тобто у процесуальній форЩ а 
доказуванням є розумова і процесуальна діяльніСІ'Ь відповідних учасни

ків судочинства no встановленню обставин судової справи за допомогою 
судових доказіІ1. Особливостями судового nізнання є його цілеспрямова

ний характер, особливісr'Ь суб'єкта судового пізнання, здійснення його в 
межах t.]'дового про:ваджсння, тобто в процесуальній формі, воно є за 

зм·альним праІІИJІОМ опосередкованим і спрямованим на встановлення 

об'єктивної істини у справі. 

В юридичній літературі і судовій практиці метою судового пізнання 

вважають досягш·ння судом вірного знання про обставини справи, що 

розглядається. ТІиmе за таких умов рішення суду буде правИJТЬним, іс

тинним і будуть никонані завдання судочинства. Однак проблема досяг
нення істини Е· пршюсудді та уя.'ВЛеШІЯ її характеру ;J,остатньо довго у 

теорії і nрактиці Е.икликає багато неоднозначних поглядів. 

Так, деякі автори вважаІО'І'Ь, що обrрунтованіСІ'Ь рішення взaraJri не 
пов' язана з мо1fливіСТІО чи неможливістю досягнешІЯ вірного знання про 

факти, які маюІ'Ь юридичне значеШІЯ для справи (І.В.Рєшєтнікова). Під
еrавою таких 111ерджен:ь є посr:улат, що суд ВС'l'а.НОВJІЮЄ лише формальну 
істину, оаільки його рішення базується лише на тих фактах, які дослі
джені в судовому засіданні. Заnеречити такому пошяду слід тому, що 
суд повинен веrаиовити дійсне право, а не формальне. Формальна істи

на є правовою фuщією, фантомом, яким підміняють матеріальну істину, 
якщо не можуть встановити остаюnо або її досягти складно . Тому дopeч

trm.t вважаємо перифраз О.Т. Боннером класика світової літератури в 

тому напримку, що слухи про сме1rrь об'єктивної (судової) істини у су
часному цивіт:.иому процесі явно перебільшені. Ще більш"доречним є 
вислів аиглійсько:rо філософа 17-18 сторіччя Джона Толанда, який відмі
тив, що ісrина-·rо без людей обійдеться, але як їм без неї? 
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Білоусов Ю. В. 

ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУ АІОВАННЯ 

ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВНИХ ТА ТРЕТЕЙСЬКИХ СУ дm 

Коли заходить мова про взаємовідносини між третейським та держа

Ішим (відповідно до законодавсrва про третейське tудочи:нсrво - ком
петентним) судом, то головно мається на увазі оскарження рішення тре

тейського суду та звернення рішення третейського суду до виконання. 

Водночас з точки зору загальної теоріі правовідносин маше правовідносин 
між державним та третейським судом у цьому випадку не виникає. Елемент

ми будь-яких правовідносин є суб'єкт, об'єкт та змісr. У наведених випадках 
не виникає правовідносин між судами, оскільки визнаючи їх пагеІЩійними 

суб' єктами процесуальних nравовідносин, відсутній як об'єкт, так і їХІІЇ.ІіІ змісr 
(немає ні односrоронніх, ні взає).{НИХ nрав й обов' язків). 

З огляду на це між вказаними судами можуть виникати тільки ситу
ативні відносини, які можуть мати місце з ініціативи державного суду. 

Так, наприклад ч. 2 cr. 56 Закону України <<Про третейські суди» [1] пе
редбачає обов' язок компетентного суду витребувати сnраву і.~ постійно 
діючого третейського суду, в якому зберігається справа. При цьому вод

ночас покладено обов'язок па відповідний: третейський суд направити. 

цю справу протягом п'яти днів від дня надходжеrrnя вимоги. 
Тому доцільно говорити про вшrадки, коли' діяльність третейського 

суду та державнш·о суду перетинається, тобто коли процесуальна діяль

ність третейського суду має відношення до суду як органу правосудця. 

Якщо розглядати такий контекст, то приходимо до виснов1..-у про те, 

що питанням оскарження рішення третейського суду та звернення його 

виконання така суміжна діяльність третейського та державиого суду не 

вичерпуються. До таких моментів слід віднести, крім наведених, укла

дення договору про передачу справи на розгляд третейського суду (до 
або під час провадження), що істотно впливає на мажпивїсть відкриття 

провадження у сnраві, а також розвитку цивільного процесу у справі. 

Встановлення тре'l-ейського способу вирішення спорів має як пози
тивні, так і негативні наслідки. Так, він безперечно є проявом принципу 

диспозитивності як визначальної засади приватного права та розгляду 

спорів, які виникають із приватних правовідносин. Водночас може зачі

пати такі прорлемні питання, як поширення судової юрисдикціі на усі 

nравовідносини, які виникають у державі (ст. 124 Конституції), забезпе

чення головного обов' язку осіб, які беруть участь у справі, -- добросовіс
не здійснення процесуапьних прав та виконаm-ІЯ процесуатrьних 
обов'язків (ч. 3 ст. 27 ЦПК). Відповіді на перше питання остаточної чинне 

закоtюдавство пам не дає. Для цього ми тільки часrково можемо викори

стати зміст Рішення Конституційного Суду України у сnраві про досудо

ве вреrушовання спорів, відповідно до якого встановлення законом або 

договором досудового врегутовання спору за волевиявленням суб' єктів 
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правовідносин не є обмеженням юрисдикції суду і права на судовий 
захист [2]. Аналізуючи це рішення, можна звернути увш-у на кточові у 
нашому виnадку спова - <<за волевиявленням суб'єктів правовідносин». 

Тому слід говорити про можливість за волевиявленням сторін передачу 
справи на розгляд до третейського суду, що не означатиме виведення 

справи із судової юрисдикції, оскільки питання оскарження та звернення 

рішення третейського суду до виконання залиmаються у рамках юрис

дикції державного суду . Ці питання, на жаль, визначено Jrише у Законі 

України «Про третейські суди>>. Відповідних норм у процесуальному 

законодавстві не існує. І мова йде не про дублювання норм законодавст- · 
ва про третейське судочинство у цивільному процеrуаJІЬному (як варіанr 
господарсько-процесуальному) законодавстві, а про встановлення про

цесуальної форми одного із видів проваджень у цивільному процесі -
провадження щодо оскарження рішень третейського суду та звернення 

рішення третейського суду до виконання. 

У процесуальних нормах щодо цього виду провадження повинні бу
ти передбачені rюрми щодо об' єкта оскарження, строку оскарження, 
строку подання заяви про звернення _рішення третейського суду до ви

конання та можливості ЇХІІЬОГО поновJІенвЯ:, процесуапьний порядок 

звернення до суду із скаргою про скасування рішення третейського суду, 

процесуальний порядок відкритrя провадження, nідготовки справи до 

розгляду, форми та законної сили <.-удового рішення за результатами 

вирішення справи. 

Список літервrурн: І . Про третейські суди Закон від 11 .05.2004 N2 1701-IV 11 ВВР. 
- 2004 . - N2 35. - Ст. 412. 2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конститу
ційним зверненням Товариства з обмеженою відnовідальністю «Торговий Дім <<Камnус 
Коттон клаб» щодо офіціІіного тлумачення ноложення частини другої статті 124 Консти
туції України (сnрава про доеудове врегулювання сnорів) від 9 лиnн.я 2002 року, N2 15-
pn/2002 Справа N2 1-212002// ОВУ. - 2002. - N2 28. - Ст. 1333. 

Мамницький В. Ю. 

ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВА ВІДПОВІДА чА НАСУДОВИЙ ЗАХИСГ 

Чинне цивільне процесуальне законоДавсто гаратує усім заінrересова
ним суб'єктам процесуальної діяльносrі захисr їх прав, свобод та інтересів. 

Оскільки позивач і відповідач є основними суб'єктами цивільного процесу, 
чий спір про право nовинен розглянуrи та вирішиrи суд, законодавець, перш 

за все, сmорив сисrему rаранrій захисrу прав саме цих суб' єктів, оскі'ІЬКИ вони 

м.аІ<УІЬ в процесі як процесуально-правову, так і матеріально-правову заінrере

сованість. Наявність цього фаюу і детермінує необхідність сnюрення для 
сторін в цивільній справі гарантованих процесуальною формою вдосконал~ 

них процесуальних засобів захисrу прав, свобод чи іІпересів. Гаранrії захисrу 
прав відповідача обумовmоюІЬся системою прИІЩИІІЇВ цивільного процесуа

JІЬного права, перш за все, наявністю та змісrом таких принципів як принцип 
процесуальної рівносrі сторін, прющип змаrальносrі та принциn диспозити-
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вност:і, а також правовою природою процесуешьного становища відповідача у 
цивільному процесі. Це право передбачаєrься не лише вjтчизняним: законо

давсmом, а і міжнародно-правовими актами з прав mодини, а перш за все 

cr. 6 Конвеrщіі про захисr прав mодини і основних свобод, в .sа<ій: закріІше
не право на справедливий: судовий розгляд, носієм якого є не тільки пози
вач, а і відповідач. Аналіз права відповідача судовий захиt:r uозволяє зро

бити нacrymri висновки: 

1. Право відповідача на судовий захисr попяrає, перш за все, в наяв
НОС1і у нього права на захисr проrи позову, яке, и свою чергу, детерміну

ється правом позивача на позов. 

Тільки сrворення належних умов та гарантій захисrу вt:щовідача від 
позову може забезпечити відповідачеві реалізацію права на сnраведли

вий судовий захисr. 

2. Частина 1 cr. 3 ЦПК передбачає, що кожна особа ма є право в по

рядку, всrановленому цивільним процесуальним законодавством, звер

нутися до суду за захисrом своїх порушених, невизнаних або оспорюва

них прав, свобод чи інтересів. Аналіз цієї процесуальної норми, яка за

кріпила право на звернення до суду дозволяє зробити ІJисновок, що у 

випадку звернення до суду особи Уі права, свободи, вже порушені, осно
рені або невизнані, оскільки у тексті cr. 3 ЦПК це nрSІМо nередбачено : 
« ... за захистом своїх nорушених, невизнаних або осnорюв3.НИХ прав ... » 

Таким чином, з наведеного можна зробити висновок про «презумnціІо» 

порушення права з боку відповідача . Але вирішення питання про пору
шення права і його захисr, то і є одним з завдань цивільного L]'дОЧИНСІ1Jа 

(cr. 2 ЦПК). Існуюча редакція ч. 1 cr. 3 ЦПК, на наш погляд, nротирічить 
природі права відповідача на судовий захисr, оскільки, ЯJ< витікає з їі 

з:місrу, одного звернення з nозовом до суду досrатньо ДJІЯ його задово

лення . У зв'язку з цим проnонується насrупна редакція ч. 1 cr. 3 ЦПК: 
«Кожна особа :має nраво в порядку, всrановленому цим Кодексом, звер

нутися до суду за захистом своїх прав, свобод чи іІпересів, якщо вважає їх 

nорушеними, І'Іевизнаними або оспорюваними. 

З. Одним з засобів захисrу nідповідача від позову, який забезnечує 
реалізацію його права на справедливий судовий розгляд, зокрема, і пра

во на судовий захисr, взагалі, є заперечення проти позову . Класичним 

заперечень проти позову є поділ їх на заперечення nроцесуальFо

правового характеру та заnеречення матеріально-правоного характеру. 

Найбільш розповсюдженою точкою зору в процесуальній літературі с 
така, відnовідно до якої процесуально-nравові заперечення спрямовані 
на нейтралізацію позову шляхом закриття nровадження у справі у 
зв'язку з незаконнісrю його вини:кневня. 

Але аналіз цивільного процесуального закоиодавСІ·ва дозволяє зро
бити висновок про можmmість засrосува~шя з боку відпов~о;ача і інших 
заперечень процесуальво-правового характеру, які пов'язані з неправо

:мірнісrю виникнення процесу, обrрунтованість яких тяrнуть за собою 
інші иаслідки, ніж закрипя провадження у справі. Тахі заперечення, nри 
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їх довР.деносrі, тя:гнуть за собою процесуальні наслідки у виrляді зали
шення заяви без розгляду, що хоча і не нейтралізує повністю позов, але 
унеможливтоє його розгляд та вирішення у цьому процесі. До таких 

заперечень можна віднести посилання відповідача на той факт, що позо

вну заяву подано недієщатною особою; заяву від імені позивача подано 
особою, я:ка не має повноважень на ведення справи; спір між тими сами
ми сrоронами, про той самий предмет і з тих самих підстав розглядаєть

ся в інШому суді; проваджеІnІя у справі відкрито за заявою, поданою без 
додержашrя вимог процесуапьного закону (cr. 119 і 120 ЦПК) та не бупо 
оплачено витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду 
справи і позивач не усунув цих недоліків у вегановлений судом сrрок. 

Вищезазначені заперечення, а також заперечення щодо порушення пра
вил про підсуднісrь, свідчать про незахоннісrь виникнення процесуапь
ної діяльносrі по розrnяду та вирішенню цивіпьної справи, оскільки суд, ви

рішуючи питання про відкриття проваджеІfіІЯ у справ~ при наявності цих 
підстав, відповідно до cr. 121 ЦПК зобов' язаний nовернуm заяву позивачеві 

4. Відnовідно до найбільш розповсюдженої в процесуальній літера
турі точки зору заперечення матеріально-правового харахтеру є актив

ним засобом захисrу відповідача пр9ТИ позову, оскільки полягають в 
обrрунтуванні доказами правової nозиції віДповідача, протилежної по 
відношенню до правової позиції позивача. Тахі заперечення за своїм 
характером є мотивованими. З цим не можна не погодитись. Одначе, 

аналіз cr. 103 ЦПК, а також аналіз судової практики дозволяє зробити 
висновок про можmmісrь викорисrаІfіІЯ так званих немотивованих запе

речень як засобу захисrу від позову, які можуть полягати у незгоді з по
.зовними вимогами. Ці заперечеІfіІЯ мають пасивний характер. 

Насrупним засобом захисrу відnовідача від позову є пред'явлення 

зусrрічного позову. Право на пред'явлення зусrрічного nозову, умови 
його прийняття, nорядок розгляду та наслідки, передбачені cr. 123 ЦПК. 
Але норми цивільного процесуального законодавсrва лише в заrааьному 

порядку визначають інститут зусrрічного позову. З метою правильного 
зао·осува1rnя на практиці цього інституту виникає потреба визначитися 
з його правовою природою, умовами прийняття до розгляду з первісним 
позовом тощо, оскільки в судовій практиді трапляються помилки nрак

тичного засrосуваІfіІЯ інститу·ту зустрічного позову . 

Звертає на себе увагу той факт, що законодавець сrворИJІ дуже жорсrкі 
умови пред' явлешІЯ. зусrрічноrо позону у часі Gцо або підчас попереднього 
судового засідання). Анааіз цього nоложеІfіІЯ дозволяє зробити висновок, що 
у випадку проnущешІЯ з поважних причин ороку відповідач по3бамяється 
права пред'явл:ення зусrрічного позову, шо може привести до порушення 
його права на справедливий судовий розmяд і права на судовий захисr. 

В процесуальній літературі не існує єдиної точки зору щодо поняття 

зусгрічного позову . На підставі наукових точок зору та процесуального 
законодавсrва вважається, що зусrрічний позов можна визначити як 

самосrій:пу матеріа11ьно-правову вимогу відповідача до позивача, яка 
звернена через суд протягом сrроку, всrановленого nроцесуааьним за-
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коном для сумісного розгляду з первісним: позовом, яка може бути при
йнята судом при наявносrі зазначених у законі умов їі пр·<ГЙНЯТІ'Я з ме

тою повної або часткової нейтралізації первісного по:юну та захисту 

суб' єктивних прав відповідача, яка, при наявносrі права на nозов, здійс
нена з доориманням процесуального порядку пред'явлевня nозову. Таке 
визначеШІЯ понятrя зусхрічного позову, на наш погляд, охоплює найбільш 
сутгєві його о;шаки та визначає правову природу зусхрічноrо позову . 

Васильєв С .В. 

ПОНЯТГЯ ДЖЕРЕ11 ЦИВІАЬНОГО ПРОЦЕСУА11ЬНОf0 ПРАВА 

1. В науці розрізняють внутріппnо і зовнішшо форми права. Під вну
трішньою формою права розуміють його струкrуру, систему елементів, 

що складають зміст даного явища. Під зовнішньою - об'єктивований 
комплекс юридичних джерел, які формально закрі.m:пQюТІ. правові яви

ща і дозволяють адресатші правових В<тановлещ. ознайомитися з їх реа

льним: змістом і користуватися ними. 

Таким чином, під «формою права>> розуміють: 1) •:nособи внутрі
пшьої організації і зовнішнього виразу права; спосіб вир~ІУ правил nо

ведінки, що містяться в нормах права (М.Марченко); 2) способи зовніШ
нього виражеюm і закріплення правових норм (М.Ц8ік, о.п~тришин). 

В юридичній літературі в частині співвідrюшення термінів «форма 

права» і «джерело права>> склалися наступні позиції: 1) ототожне}П{Я 
форми і джерела (М.Байті, М.Коркунов, С.Кечекьян, В.Хиосrов); 2) розді
леЮіЯ понять в різних варіантах, при J:J;ьому: а) одне із з.начень поІunтя 
джерело співпадає з формою (А.М. Васильев, Г.Ф. Шершеневіч, 

А.Ф.Шебанов) або б) одне із значень форми зрівюоєтьс1 з джерелом 
(С.С. Алексєєв, А.В. Міцкевіч, Е.А. Лукьянова); 3) повне р•)ЗділеШІЯ по
нять без перетину за наявності інших додаткових термініІІ, що служать 

зіставленню форми і. зміСТ'j (О.С. Йоффе, С.А. Комаров, Е·.В Лаза рев) . 
ПредсташІЯється, що аргумеmування: і. в цілому підтриМІ<:а будь-якого з 

познач~ наукових напрямів, повністю залежатиме віц rиny праворозу
міння правової иатерІі. Розмежувавши джерело і форму як відповідно похо
дження і утворення права, неважко помішrи, що при нормативному підході 

(де джерелом є сама норма права), а також при зведенні джерела до виклю
чно державної волі дані поняття дійсно співпадають. 

На нашу думку, значеШІЯ терміну <<джерело права>> в юридичному зна

чеmrі слідує розуміги тільки як специфічну форму виразу правових норм і 
додання їм значе}П{Я обов'язковості ТерміІі «форма» або «форМИ>> менш 

ІІДі1ЛИЙ для виразу вказаного явища або влаСТІ{80сті права, оскільки він на
багато більш багатозначний (внутрішня і зовнішня форми, особливості 
мови законодавства, його систематизація тощо). Таким чино~ юридИ'ІНИМИ 

джерелами. або формами, права є офіційні форми виразу і закріпле}П{Я 
(зміни або відміни) правових норм, діючих в даній державі. 
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2. Загалом же- під, джерелом права слід розуміти юридичний акт або 

ішnу зовнішто форму лізнаного праuа, яка є обов' язкшюю для певних 
суб' єктів визначеної правореалізаційної цjяльності. Надання праву такої 

форми можлине декількома способами: 1) офіційне юридичне нормот
вореНЮІ та нормозастосування як діяльність державних органів і органів 

місцевого самоврsщування; 2) санкціонуваЮІЯ органами влади нормот
ворqої та нормореалізаційuої діяльності інших суб' єктів, завдяки чому 

результати остаmі:ьої набувають властивоеrей юридичних та 

обов' язІювих; ~-) визнання органами державної влади вже існуючого в 
іmпих націонапьних системах права джерела права. 

Іншими словами, джерело праВа - це результат правотворчої діяльнос
ті держави, або прямого волевиявлеНЮІ народу, або узt'оджевня воли 
декількох суб' ск1ів прам; либо продукт санкціонування державни:ми 

органами правИІJі поведінки, що існують протягом nевного nроміжку 

часу й не суперечать інrересам пранлячого класу (прошарку). 

Можна сформулювати такі ознаки: джерел права: 1) формальна ви
значеність, тобrо конкретне, чітке оформлення правових приписів, ви

ражеmІЯ їх зовнішньої форми з указівкою на відnовідні права, обов' язки, 

наслідки невиконашіЯ; 2) загальнообов' явковісrь, що означає незапереч
ністr, правових положень, беззаперечністІ. здійснення з боку всіх 
суб' єктів права,. гарантією чого висхупають судові та iJmri державні орга
ни, оскітrьки за правовою нормою с•·оїть держава з її можливістю застосу

ваJ-ІІІЯ примусу; :ч загаJТhновідомість як якісна ознака джерела права, 
nов' язана з інформу13аЮІЯ:м про зміст правила поведінки, сферу й между 
дії. Цьому служить вегановнений порядок обнародування правових 

приписів, дове,цення їх змісху до коІІКр~их адресатів; 4) внутрішНя 
сrрукrурова.н:ісrь, яка виражає су .кушrість а;йких зв'язків джерела права, 

що забезпечуюrь його ціліснісrь, а також відnовідну організацію право
вих положень, іх комnонування. 

Оrже, полож{:ННЯ, вироблені загальною теорією права, в повній мірі 

використоuуються у цивільному судочина-ні. 

3. В науці цивільного процесуаГІьного права не скл:алося єдиної дум
ки щодо поняття джерела цивільного процесуального права. 

На наш попшд, ари визначеннj поІ-ІЯття джере.JІа цивільного проце

суального права слід виходити з наступного: 

пo-nepure, дж.ере11.а права це способи або форми впровадження дер
жавної волі народу України; 

по-друге, джерела права це норми права (правові акти), що міеrять 
норми цивільного nроцесуального права; 

по-третє, лормативно-правовий акт, як основне джерело права, 

утворюється в рез.ультаті правотворчої діяльності компеrенrних органів. 

Тобто, джерело циві.Тhного процесуального права- цє правове рішення 
держави про всrанов;Іення nроцесуальних правил, що складено у всrсuюв

лену Консrиrуцією офіційну форму закона. Цє єдність :ІМісrу і форми; 
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по-четВерте, джерелами цивільного процесуального права за різних 
обсrавин можуть бути не rільки правові норми (нормативно-правові 

акти), прийняті державними органами, а й інші форми, які, по-перше, 
можуrь певні відносини породжувати, nо-друге- регулювати і, по-третє, 

бути досrатнім мірилом і підсrавою для врегулювання у всrановленому 
порядку будь-якого спору (конфлікту), що виник із таких відносин. Так, 
слід визнати моЖJІИВим встановлення, зміну чи відміну норм цивільного 

процесуального права шляхом укладанІОІ органами державної влади 

міжнародно-правових угод, nрийнятгя рішень Консrитуційним Судом 
України, визнання та викорисrання рі:а:Іень та практики Європейського 
Суду з прав людини; 

по-п'яте, джерела цивільного процесуального права мають офіцій

но-документальну форму і самосrійну структуру. Зокрема, повиюі:а 
бути вказівка на вид акту, місце і дату прийняття, підпис уповноваженої 
особи, тощо. 

Огже, можна сформулювати поняття джерела цивільного процесуа
льного права наС'І}'Шіим чином: джерела ци8іАьиого процесумьиого праВа -
це форми вегановлення і виразу загальнообов'язкових або специфічних 
правил поведінки, прийнятих або санкціонованих право-mорчими орх·а

нами держави, що регулюють суспільні відносини, які складають пред
мет цивільного процесуального права. 

Баранкава В. В. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОКАЗІВ НОТАРІУСОМ ДllЯ ІНОЗЕМНИХСУДІВ 

Забезпечення органами НО'Гаріату доказів з метою їх подальшого ви
корисrання у судових процесах є одним із специфічних проявів взаємо

дії нотарі:ату та суду як орrанів цивільної юрисдикції. Зrідво українсько
го законодавсrва нО'Гаріуси можуrь забезпечувати докази, необхідні дrІЯ 

ведення справ rільки в органах іноземних держав, зокрема, і в іноземних 

судових інсrанціях. 

Забезпечення доказів нотаріусами для ведення справ іноземними 

органами сrановить собою окрему самостійну нотаріальну дію. На жаль, 

процесуальний порядок їі вчинення нотаріальним законодавством не 

визначений. Законодавець обмежився тіпьки вказівкою, що дії дпя забез

печення доказів провадяться відnовідно до цивільного процесуального 

законодавсrва України (ч. 2 cr. 102 Закону <<Про нотарі:ат»). 
Для вчинення такої нО'Гаріальної дії, як забезпечення доказів, мають 

існувати певні підсrави. Такими ІІідегавами є: звернення заінтересованої 

особи; відсутність судового провадження у справі, для якої забезпечува
тимуться докази; юридичне значення дока..1ів, що забезпечуються, для 

майбутньої справи, яку буде розrлядати іноземний суд. 
Нотарі:альне законодавсrво не визначає кола осіб, які можуть бути 

ініціаторами забезпечення доказів нотаріусом і не розкриває змісrу тер

міну «заінтересовані особи». у літературі були висловлені думки, що під 
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такими особами слід розуміти поте!щійного позивача або відnовідача, 
тобто потеІЩій:них сторін у імовірній справі [1; с. 198], розгляд якої від
буватиметься за межами: України:. Але більш nравилт.ною представляєть

ся точка зору, згідно якої коло осіб, на прохання яких нотаріус може 
забезпечунати докази, є значно ши:ршm.t, і під заінтересованою особою, 

що може звернутися до нотаріуса для забе-.шечення доказів, слЩ розумі

ти будь-яку особу (фізичну або юридичну), заінтересовану у розгляді 
певної справи відnовідюш органом іноземної держави (2, с. 405-406]. 

Нотаріуси: за українським законодавством можуть забезпечуваТи до
кази тільки для розгляду справ іноземними органами. Якщо мова йде 

про наявну справу, що вже розглядається будь-яким судом України: на 

момент зuернення особи до нотаріуса, то у такому випадку докази мо
жуть бути забезпечені тільки судом в порядку craтri 133 ЦПК. За1начене 
пра11ило розповсюджується і на випадки, коли справа вже перебуває на 
розгляді, але в іноземному суді. Тоді забезпечення доказів має здійснюва

тися також судом України: в порядку виконання судового доручення 

іноземних судів в порядку, визначеному cr. 415 ЦПК. 
lснуІJаННя зазначених правил слід визнати виправданим з точки зо

ру неприпусгимОСІ·і змішування судових та ротаріальних функцій, оскі

льки вони зумовлені консrи:rуційним положенням про те, що правосуд

дя в Україні здійсшається виключно судами. Делегування функцій судів, 
а також при:власнеюш цих функцій іншими органа.\.tИ чи посадовими 

особами пе допускається (ч . 1 cr. 124 Консrитуції України). Надаюш ж 
нотаріату права забезпечувати докази для розгляду справ українськими 
судами наразі не можна визнати доцільним з огляду на те, що згідно 

чинного процесуального законодавсrва забезпечення дока..1ів може бути 
здійснене судом навіть і до пред'явлення позову (ч. 3, 4 cr. 133 ЦПК). 

Досліджеиня доказів сrанови:ть собою елемент процесу судового до
казуваш:tя, що має на меті одержання об' ЄКТИJІНИХ даних, иеобхЩних для 

виконання завдаиь циuільного судочинсrва [3, с. 184-185). Тому за наяв
посгі судової сnрави жодеn іиши:й (навіть і юрисдикційний) орган не 

повинен перебирати па себе повноваження суду. Ця думка підтверджу

ється і позицією Верховного Суду У краї~. Так, вЩловідно до п. 9 пОСІ·а

хюви пленуму Верховного суду України від 21 грудня 1990 р. N9 9 «Про 
практику засrосування. судами процесуального законодавсrва при роз

гляді цивільних справ по першій інсrанції>> судові доручення по збиран
ню доказів, допит свЩків, проведення огляду на місці речоnих доказів, 

експертиза, допит сrорін або третьої особи тощо даються тільки суду (а 

не іншому органу), якщо відповідні дії не можуть бути проведені судом, 

що розглядає сnраву, або для нього це сrановить труднощі [4, с. 149). 
Огже, слЩ визнати, що в межах вже наявної цивільно/ судової сnрави 

забезпечення доказів віднесено виключно до ко11mе-геш:ф судів. 

у цивільному судочиисrві згЩно ч. 1 cr. 133 ЦПК забезnечення дока
зі" здійснюється судом за умови, що особи, які беруть участь у справі, 
вважають, що подання потрібних доказів є неможливим або у них є 
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складнощі в поданні цих доказів. Відповідно до ч. 1 <.ї. 134 ЦПК у заяві 
про забезпечення доказів повинні бути зазначені, зокрема, обставини, 

які свідчать про те, щ9 подання потрібних доказів може сrати неиожли
вим або ускладненим. На відміну від судового проваджеІlllІІ, забезпечен
ня: доказів нотаріусами не зумовшоєгься такими підсrаааии. Аналіз cr. 
102 Закону <<Про нотаріат" і п. 320 Ьіструкціі про порядок вчинення 
нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої на:ка:юм міністерс

тва юсrиції України від 3.03.2004 р. N~ 20/5 дозволяє виСЕувати, що за
безпеtfення доказів нотаріусами для ведення справ в органах інозЄАших 
держав не пов'язується законодавцем із неможливістю подання таких 

доказів в подальшому. 

В межах забезпечення доказів для ведення справ в органах інших 

держав нотаріус може вчинити наступні процесуальні дії: допит свідків; 

витребува.ння та (або) огляд mtсьмових та речових дока·~ів. в тому числі 

за їх місцезнаходженням; призначення експертизи. 

У нотаріальній практиці виникає питання, як бути у випадках, коли 

приписи нотаріуса не виконуються і виникають перешкоди у забезпе

ченні доказів, наприклад, не з'ЯВЛЯІОТЬся свідки, експерtп, не надаються 

необхідні документи-докази. Чинним законодавсrвом нотаріусу, на від
міну від суду, не надано жодних моЖЛ'ИВосrей щодо засгосуваІ-ІШІ відпо
відних санкцій - заходів процесуального примусу. У таких випадках 
нотаріус зобов'язаний відповідно до cr. 51 Закону <<Про нотаріат» і п. 30 
Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України 
повідомити про зазначені обсrавини необхідні органи для вжиТГJІ необ

хідних заходів. Крім того, нотаріус може роз'яснити :Jаінтересованим 

особам їх право на звернення до суду з позовом про відшкодування шко
ди, заподіяної такими nротизакошrnми діями відповідm1х осіб, в діях 

(або бездіяльносгі) яких є склад цивільного правоnорушення. 

Список літера1ури: І . Репни В .С . Комментарий~ Основам заr<ОflQдате;rьства Рос
сийской Федерации о нотариате . - М. , 1999. 2. ЧеремиЬІХ Г.Г., Черемш.D: И . Г Нотариаль
НDе nраво Россиііской Федерации : УчсбнDе пособие.- М., 2006. 3. Циsілоне процесуальне 
прав<> України/ Підручник за ред. В .В.Комарова. - Харків, 1999. 4. Збірник Постанов 
Пленуму Верховного Суду України (І 992-2007). - Харків, 2007. 

Сібільов Д. М. 

МИРОВА УТОДА В ГОСПОДАРСЬКОМУ ТА ЦИВІ1І.ЬНОМ:V' ПРОЦЕСІ 

Реалізапія принципу диспозитивносгі в госnодарсt-кс·му та цивіль
ному nроцесі пов' язана із можливісrю закінчити сnраву ІШІЯХОм укла
дання м-ирової угоди. Право сrорін на укладання миро:воі: угоди перед

бачено cr. 78 ГПК України та cr. 31 ЦПК України. Це право існує поряд із 
такими правами сrорін, як право на відмову від nозову, збільшення або 

зменшення розміру nозовних вимог, зміну підегав чи nредмету nозову, 

визнання nозову, подання зустрічноrо nозову. 
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І.аспrrут мирової угоди не є новелою в процесуальному законодавсr

ві, він природно притаманний гоаюдарському та цивільному судочинс

тnу, оскільки пов'JІзаний із дисnозитивними началами у тих матеріаль

вих відносинах, з приводу яких виник спір, який розrnядається-судом. 

В той же ча•: змін-и у законодавпві, які відбулися протягом останніх 

років, левною 11ірою торкнулися і інституту мирової угоди. ЦПК Украї

ви 1963 р. передбачав право сторін укласти між собою !І.mрову угоду. 
Ста·ггя 103 ЦПК встановивши право на укладання мирової угоди, одно
часно зазначала, що l""}'д не затверджує мирову угоду сторін, я:кщо вона 

супереч-ить закону або nорушує чиїсь права та охороюовані законом 

інтереси. Укладання мирової угоди тягнуло за собою закриття прова
дження у справі на підсrаві cr·. '2Z7 ЦПК. 

Аналогі'Ші пра.вила місrилися і у ШК. 

Мирова угоца по суті є цивільно-правовою угодою сrорін (в широ

кому розумінні) . Jl .кa повинна за змісrом відповідати чинному законодав
сr-ву, яке perymoє сnірні відносини, що розглядаюІ'ЬСЯ в судах в контексті 

конкретної господарської або цивільної справи . Невідповідність її закону 

є перешкодою для затвердження мирової угоди і закриття провадження: 

у справі. 
ЦПК України, прИЙНЯтий 18.03.2004 р., який набув чинносгі з 

1.09.2005 р., певною мірою змінив правила, за якими мирові угоди укла

даються в цивіш.ному процесі і затверджуЮТІ.ся судом. 

Згідно із частиною 3 статті 31 ЦПК сторони можуТІ, укласти мирову 
угоду на будь-я:кій cr·aдfi цивільного процесу. Згідно із статтями 306 та 
334 ЦПК цим nравом сторони можуть скорисrатися не лише під час роз
гляду справи в cypj першої інстанцfі, а й в судах апе.rrяційної та касацій

ної інстанцій. 

Сама процедура розгляду судом клопотання про закритгя прем
дження у справі. у зв' язку із укладашrям мирової угоди викладена у cr. 
175 ЦПК Правила ст. 175 ЦПК України 2004 р. відрізняються від анало
гічних правил ЦПК України 1963 р. Згідно із ст. 175 ЦПК сторони мо
жу"Іо укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши mільну 
заяву. До ухвалення судовоr·о рішення у зв'язку з укладенням СІ'Оронами 

м-ирової угоди суд роз' ясІПОЄ егоронам наслідки такого рішення:, переві

ряє, чп не обмежениП представник сrорони, який висловив намір вчини

ти ці дії, у повноІмжеІПfЯХ на їх вчинення. У разі укладання сторонами 

мирової угоди суд посrановляє ухвалу про закриття провадження у 

справі. З іншого боку, ст. 175 ЦПК ветановтеє й інші правила затвер

дження мирової угоди. Закр~mаючи провадження у справ]. суд за клопо

танням Сl'Орін ).!ОЖе постановити ухвалу про визнаlПІЯ мирової угоди. 

Якщо умови мирової угоди суперечать закону чи порушують права, 

свободи чи інтереси інших осіб, суд посгановляє ухвалу про відмову у 
визнанні мирової угоди і продовжує судовий розгляд. 

Таким чином, закон всгановлює дві моделі закінчення справи ШJІЯ

хом укладання иирової угоди: без перевірки її на предмет відповідн(Х"Ті 
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закону та з такою перевіркою. Нажаль, ця ідея ст. 175 ЦПК не отримала 
подальшого розвитку як у самому ЦПК, так і в інших законах, зокрема, у 

Закщrі України «Про виконавче провадження>>. Вважаємо, що за змістом 

ст. 175 ЦПК сторони вправі укласти :мирову угоду, повідомити про неї 
суд і просити суд закрити провадження у справі. В такому разу така ми
рова угода (ії зміст) не відображається в ухвалі суду про закрИІТя прова

дження у справі і така угода не може бути виконана примусово. Персві

рка ж судом мирової угоди на предмет їі відповідносrі закону, якщо про 

це є клопотання сторін, наслідком має можливісrь примусового вико

нання такої угоди в разі їі невиконання сторонами добровільно. Саме 
така логіка вбачається, якщо проаналізувати зміст ст. 175 ЦПК Але голо
вною проблемою тут залишається Закон України «Про виконавче прова

дження>>, який первісно визначав :мирові угоди, затверджеrrі судом, серед 

виконавчих документів, а потім такі угоди з переліку виконавчих доку

ментів бymf виключеІrі, що унеможливmоє примусове виконання миро
вих угод в будь-якому разі і знецінює правила ст. 175 ЦПК. 

ІЦо стосується господарського судочинства, то ст. 78 ПlК визначає 
лише одну модель закінчення процесу в разі укладання сторонами ми

рової угоди -з перевіркою їі змісту на предмет відповідності закону. 

Бігун В. А. 

ІНОЗЕМНІ СУДОВІ ДОРУЧЕННЯ 

Витребування й отримання доказів від іноземних установ, а також 
виконання окремих процесуальних дій на території іншої держави мож

ливе у порядку надання правової допомоги. Оскільки суд може діяти в 

межах території своєї держави виконання процесуальних дій у такому 

випадку можливо лише шляхом його звертання за сприянням до судів 

інших держав. 

У широкому розумінІrі слова міжнародна правова допомога - це спри
яння, яке надається компетентними судами та іншими установами одяіЄі 

держави судам та іншим установам ішnоі держави у зв' язку з роЗІ-лядом 

цивільних справ. Виходячи із змісту міжнародних договорів про правову 
допомогу, можна виділити такі ви;ци міжнародної правової допомоги у ци

віпьних справах: складання і пересилання документів; вручення документів; 

проведеІШЯ дій по забезпеченню доказів - огляд, призначення експертизи, 
допит сторін, трегі.х осіб, свідків, експертів, видача речових доказів; розшук 

осіб; визнання і виконання іноземних судових рішень. · 
Відповідно до статті 80 Закону України «Про міжнародне приватне 

право>> у разі якщо при розгляді справи з іноземним елементом у суду 

виникне необхіднісrь у вручеlІІІі документів або отриманні доказів, у 
проведеНІІі окремих процесуальних дій за кордоном, суд може направи

ти відповідне доручення компетентному органу іноземної держави в 
порядку, встановленому ЦПК або міжнародним договором України. 
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Таким чином, у міжнародному цивільному процесі під іноземким 

судовим дорученням розуміють звернення компетентного суду однієї 

держави до суду другої держави з проханням про падання міжнародної 

nравової допщюги в цивільних справах щодо вручення документів, 
отримання дш•азів та виконання ішпих процесуальних дій на території 

другої держави. Таке звернеШІЯ може здійснюватися у формі доручеШІЯ, 

прохання, запигу - залежно від вимог міжнародного договору України. 

Згідно зі ст. 415 ЦПК суди України можуть звертатися до іноземних 
судів з дорученням про виконання окремих процесуальних дій (вручен

ня повісток та інпrnх документів, допит сrорін і свідків, проведеШІЯ екс

пертизи й огляду Н<"1 місці тощо) . Порядок зносин судів України з інозе

мними судами визначається закоп.~ми України і міжнародними доt·ово

рами, згода на обов'язковісгь яких надана Верховною Радою України_ 
зокрема, двосrороmrіми міжнародними договорами України про взаєм
ну правову дo:uoY:ory, Гаазькою Конвенцією про вручення за кордоном 

судов их і позасудових документів у цивільних або комерційних справах 

від 15.11.1965 р ., Гаазькою Конвенцією про отримання за кордоном дока

зів у цивільню• або комерційних справах від 18.03.1970 р. та Інструкцією 
про порядок виконання міжнародних договарів з питань надання пра

вової допомоn1 11 цивільних справах щодо вручення документів, отри
мання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженою 

Наказом Miнkrepcrвa юсrиції та Державною tудовою адміиістрацією 

України від 27.06.2008 р. 
Практично у кожному міжнародному договорі України про правову 

допомоrу та rrравові відносини визначений перелік процесуальних дій, 

які можуть здійснюватись дпя виконання доручень іноземних судів. 

Слід підкреслити, що перелік процесуальних дій, які можуть здійс
нюватись для Іп1Jщнання доручень іноземних судів, про що зазначено у 

cr. 415 ЦПК та в міжнародних договорах, не є вичерпним. Тому теорети
чно можливе нm~онаШІЯ й iнnrnx процесуальних дій, передбачених за

конодавсгвом Украі'ви. Зокрема, договорами про правову допомоrу пе
}>едбачена можливість виклику з однієї країни в іншу свідків та експер

тів, необхідню. п:ід час розгляду справи, та гарантія їх недоторканносrі. 
Іноземне доручеШІЯ виконується судом України без необrрунтова

них зволікань, протягом місяця з дати його одержаШІЯ. В обrрунтованих 
випадках суд Украі'ни виконує доручеmrя протягом тривалішого розум

ного строку. 

У разі, якщо в іноземному доручеmrі місrиться прохаmrя щодо його 

виконання у певний сrрок, суд України повинен його додержуватися. 

Відповідно до ч. 2 cr. 415 ЦПК при виконанні клопотань про надан
ня правової допомоги запитувана усганова засrосовує законодавсгво 

своєї держави. Проо·е на прохаШІЯ усганови, від якої виходить доручен

ня, вона може :Хtсrосовувати процесуальні норми Договірної Сторони, 
від якої виходю1 .• доручешіЯ, якщо вони не суперечать законодавсгву її 
держави. Якщо :1апитувана усганова не компетентна виконати к:10по-
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танн.я, вона nересилає клопотання комnетеm·ній уСJ·анові, повідомивши 

про це заnитуючу усганову. 

Внутрішнє проЦесуальне законодавсrво, а також міжпародні догово
Р~'~ про пранову допомогу передбачаюrь підсrави для відмови від надан
ня правової допомоги. Так, зrідно з ч. 2 cr. 415 ЦПК суди України не 
виконують передані їм у всrановленому порядку доручення іноземних 

судів у таких випадках: 1) коли виконання доручення супереІІИТь суве
рені'І'е'Іу України або 3а!Jюжує національній безпеці України; 2) якщо 
виконання доручення не належить до юрисдикції суду. 

По суті, такі ж підсrави для відмови у надатn правової допомоги мі

сrяться в договорах про nравову доnомогу. 

Відповідно до внутрішнього законодавсrва України та правил між

народних договорів nри зверненні українських судів до іноземних та під 

час виконання судами України доручень іноземних судів засrосовуютьсн 

два способи направлею ІЯ доручень: 
1) диrтоматичний порядок зносин усганов юсrиції України з уСJ ·а

ноnами юсгиції держав, з якими не укладені договори про правову до

помОlу, або з державами, із якими міжнародні угоди nрямо передбача
ють диrиюматичний порядок зносин; 

2) зносини усrанов юсти:ціі через свої центраJП>ні органи. Такий. поря
док визначено в біJП>ІПОСJ'Ї міжнародних договорів про правову допомогу, 
Гаазькими конвенціями від 15 лисгонада 1965 р. та від 18 берези:я 1970 р. 

Крім того, Конвенnія про правову допомогу і правові відносини в 

цивL'ІЬних, сімейних та криміна;п,них справах, укладена державами -
членами СНД 22.01.1993 р. передбачає і змішаний порядок зносин судів 
різних держав, тобто зносини через ценгральні органи, а також безпосе

редні зносини через територіальні та іиші органи. 

Разом із тим, я:к виняток із загального правила, деякі договори про 

правову допомогу, що закрішпоють порядок зносин через центральні 
усrанови, а також безпосередній порядок зносин, передбачають і можпи

вість викликати та допитувати власних громадян через свої дипломати

чні предсrавництва або консульські усrанови. 

В Консульських конве1щіях також передбачена можливісrь вико

нання судових доручень консулами. 

Якщо у відносинах із запитуваною державою відсутній чинний між

народний договір України, доручення повертається до суду України для 
його направлення через диrиюматичні канали. 

Радченко П. І. 

ЩОДО ЗАКОННОЇ СИJІ.И СУДОВОГО НАКАЗУ 

1. Згідно CJ'. 95 ЦПК судовий наказ є особливою формою судового 
рішення про сrяrнення з боржника грошових коштів або витребування 
майна за заявою особи, якій иа;Іежить nраво такої вимоги. В cr. 223 ЦПК 
зазначено, що рішени:я суду набирає законної сили після закінчення 
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сrроку подаШІЯ заяви про апеляційне оскарження, якщо заяву про апе

ляційне оскарження не було подано. Якщо було подано заяву про апе
ляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у двадцяти

денний строк (ст. 294 ЦПК), рішення суду набирає законної сили після 
закінчення цьоrо строку. У разі подання апеляційної с.карrи рішення, 
якщо його не скасовано, набирає законної сили після розеляду справи 

апеляційним судом. Судовий наказ набирає законної сили у разі ненад

ходження від боржника протяrом трьох днів після закінчення десятиден
ного сгроку на u подання та занаявносгі даних про .отримання боржником 

копії наказу (ст. 105 ЦПК). Між тим, пигання щодо законної сили судового 
наказу не насгільки очевидне, як це здаєrься на перший: погляд. 

2. Виходячи із змісгу ст. 223 ЦПК, законна сила судового рішення -
це правова дія судового рішення, суть якого зводиться до його незмінно
сгі і виключності. 

Незмінність судовосо рішення означає, що воно не може бути скасо
ване чи змінене як судом, який ухвалив його, так і вищестоящими судо

вими інстанціями. Чи наділений судовий наказ незмінністю як рисою, 

що характеризує сутність законної сили судовосо рішення? 

Якщо розуміти незмінність б~'Тhно, то судовий наказ наділений 
такою рисою як незмінність, оскільки він ііе може бути СК<1Совий а апе
ляційному порядку. Але це тільки зовнішня егорона незмінності. Суr
піть же незмінності в тому, що при набранні рішенням законної сили 

погашається, вичерпується право на апеляційний перегляд. Різн~щя між 

незмінністю судовосо наказу і рішенням в слідуючому: рішення, яке не 

набрало закоmюї сили не може бути скасоване судом, який його ухва

лив, але може бути скасоване апеляційнимим судом; судовий наказ, який 
набрав законної сили може буrи скасований за заявою боржника судом, 
який його видав, але не можебугискасований апеляційним судом. Тоб

то, в даному випадку має міще зовсім інша незмінність. 

3. ВиКJJЮчність як риса законної сили судового рішенНя ошачає не
можливість після набрання рішенням законної сили для осіб, які бер}r:і'Ь 
участь у справі, та для їх правонасrупників заявляти в суді ті ж позовні 

вимоги, з тих же підстав, а також оспорювати в іmпому процесі встанов

лені судом факти і правовідносини. Спірні відносини регулюються судом 
шляхом nримусовосо застосування до них права один раз і безповорот

но. Якщо рішення не скасоване в касаційному порядку, досліджені в 

ньому правовідносини не можуrь стати предметом дослідження вдруге з 

боку будь-якого суду безвідносно до часу ухвалення рішення. 

Виключність судового иа:казу означає, що якщо він не скасований у 

поря,..-.;ку ст. 106 ЦПК, то виключаєrься можлиnісrь розеляду в судовому 
порядку вимоrи, тотожиій вимозі, за якою був виданий судовий наказ. В 
такому випадку в прийнятті. тотожної вимоги повинно бути відмовлено. У 
зв'язку з цим викликає обrрунтоване заперечення відсутносгі в ст. 100 ЦПК 
такої підстави для відмови у прийня:тrі заяви про видачу судового наказу. 
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4. Судовим рішеШІям Іrідсумовуєгься комплекс засrо<:увашІЯ <:удом 
матеріальних і процесуальлих норм, nри цьому останні регламентують 

діяльнісrь суду і забезпечуюrь тим самим правиm.ні<Ть засrосування 

норм матеріального права. Чи можна сrверджувати, що процедура вида

чі судового наказу забезпечує правильнісrь заето<:у~Іаюrя су,ІЩею норм 
матеріального nрава? З очевидністю можна сказати, шо не забезпечує, 
оскільки видача судового наказу проводиться без судового засідаm-ІЯ і 

вихлику сrягувача та боржника для; заСJІУХОвувашrя їх пояснень. Про це 
свідчить і нросrота процедура його скасування: із змісту- <Т. 105 WlK 
вИПJІИВає, що судовий наказ скасовусrься у будь-якому Іпшадку незале

жно від того чи є мотивовані заперечення боржника та чи на їх підтвер
дження подані докази, або чи має місце просте клоп01-аr1НЯ про скасу

ВаЮІЯ судового наказу. 

5. Наслідками законної сили судового рішення є здійс_нимісr'Ь, 
обов' язковісrь та преюдиціал-ьнісrь 

Під здійснимісrю слід розуміти можливі<ТJ, примусового виконання 

судового рішення незапежно від волі особи, яка зобов'яз-ана по цьому 

рішенні. Згідно ст. 14 ЦПК судові рішення, що набрали законної ситrи є 
обов'язковими для всіх органів державної влади і органіІІ місцевого само

врядуватrя, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових 

осіб та громадян і підлягаюгь виконаюіЮ на всій територі'і України, а у 

випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на 

обов' язковіtть яких надана Верховною Радою України, - 1: за їі межш.n1. 

Такі наслідки як здійсниміСІ'Ь та обов'язковісrь судовому наказу прита
манні, оскільки в ч. 2 ст. 95 ЦПК зазначено, що судовий наказ підлягає 
виконанню за правилами, встановленими для виконаНІІЯ судових рішень. 

Щодо преюди:ціальносrі, під якою слід розуміти неможливість для 
осіб, ЯІ<і брали учасrь у справі, і їх nравонасrупників оа1орювати, а суду 

- неможливісrь досдіджувати в іншому процесі факти і правовідносини, 
ВСТ<!Новлені судовим рішеюrям, яке набрало закоиаої сили, то такий 

наслідt< законної сили у судовому наказі відсутній . Стаття 103 WlK яка 
присвячена змісrу судового наказу, не вимагає вказівки в ньому фактів, 

встановлених судом і доказів цих фактів. Практично в судовому наказі 

не вказуються навідь документи, якими обrрунтовує стягував свої вимо
ги, відсутній їх ана:тіз.Суддя на підставі наданих до!..-ументів робить ли

ше у думках висновок щодо фактів, які мають юридичне значення, оскі

льки ввидача судового наказу проводиться без судового засіданнп, а в 

самому наказі відсутня його мотивувальна частина . 

Таким чином, вищенаведене свідчить про неприйнятнісrь для судо

вого наказу законної сили у відпрацьованому теорією і прийнятою прак

тикою розумінні і змісrі цього правового я.вища. 
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Шутенко О. В. 

ПІ'ОБllЕМА ВИЗНА ЧЕННЯ ОБ'ЄКТУСУДОВОГО 

ЗАХИСТУ В ЦИВІ11ЬНОМУ СУДОЧИНСТВ І 

Необхідність дослідження об' єt..-ту судової діяльносгі при здійсненні 
правосу.rщя ви:кюпсається нега11mною тендеJЩію в суспільсrві, щодо 

масового порушення прав mоди:ни [1, с. 4], тому актуальною сгає ефек-
11mНа реалізація права на судовий :~ахисг. Сучасний етап розвитку світо

вих інтеrрапійни:< процесів і rлобаrІізацїі, загострення міждержавних та 
міжнаціональwюс відносин вимагає наукового обrрунтувашІЯ концепціі 
подальшого рс-зв1пку правової організації суспільного житrя, зокрема 

з'ясування мехаnі:Jмів забезпечення прав і свобод громадян. 

Визначати •:угність об'єкrу судового захи:С"І)' необх~то з урахуванням 

єдносrі предме1у судової діяльносгі та способів і форми їі здійснення. 

Відповідно до ст. 1 ЩІК, завданнями цивільного судочинсrва є спра
ведливий, неуnереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивШьни:х 

аІрав з метою захисrу порушених, невизнаних або оспорваmо: прав, 
свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, 

інтересів держши. Вказані положешІЯ визначають необхідність дослі
дження пробле:ии об' єкrу судової діяльносгі при здійсненні правосуддя, 

вирішення якоі: Аtає теоретичне і практичне значення. 

Розуміючи сутнісrь права крізь природну здатнісrь mодини до пев

ної діяльносrі, що проявляється чt>рез психічне уявлення про рівновели

кий масштаб І:ла.сної свободи стО<:овно іmпих mодей {2, с. 45], можна 
зробити висноJюJс, що предметом судової діяльносгі при здійснені пра
восуддя є не шnne права, що закріплені у відповідних нормах законі:в, а 

також свободи й інтереси особи. Наявнісrь і:нтересі:в, свобод і прав пови
нна визначатися о:амою особою, для якої їх реалізація є важливою - юри
дично значимою. 

у цьому к.:>Нгексrі заслуговує на уваrу Європейська конвенція про 

захисг прав людини і основних свобод, ратифікована нашою країною. З 
точки зору засгосування норм цієї Конвенції в ЄС теоретично обrрунто

вується та прюmtЧНо застосовується принцип права як «живого інстру-

менту», а не нормrи-доrми[3, с. 57]. · 
Зважюочи на викладене, можна зробити висновок, що повною мірою 

опанувати своїми правами mоДJш:а зможе за наявності повноцінної сво

боди. Повноцішu:сrь свободи постає як відсутність будь-якоrо гноблення 
й залежності, ш< фізичної, так і моральної. Реалізація прав mодини, їі 

рі:вень, умови, snc:O<:Ii є похідними від особисгої волі mодини. За таких 
умов реалізація прав є формою відтворення самої mодни:й, їі духовних, 

громадських, кульrурних, фізичних особливОСІ·ей, їі усвідомлення себе і 

оточуючого св:іrу, їі сгавлення до інших людей, суспільства, держави -
всього тоrо, ще о::ладає внутрішню свободу людини. 
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Звідси очевидно, що предмет судової діяльності - це юридичний ін

терес особи, який виражається у правовій свободі й нерідко конкретизо

ваний у праві. Оскільки першочерговим джерелом права є інтерес, то 
можливість реалізації такоr·о інтересу є важливо його гаранrією, і в циві

льному судочинстві ця можливісп, нерозривно пов'язана із процесуаль

ною формою. 
Феномен правосуддя полягає у тому, що суд вирішуючи сnраву не 

просто механічно накладає норму закону на спірні правовідносини, а 

пропускає їх крізь сферу загальних принципів, вимоги моралі, справед

ливості, деонтології (сукупності прав і обов'язків посадових осіб) і навіть 
етикету, дотримуючись при цьш.tу реrnаментованої законом процедури. 

Таким чином, об'єктом судової діяльності при здійснешrі правосуддя в 

узькому розумінні є зaxttan (а отже форма діяJІьності суду) порушеного, 

невизнаного чи сепореного imnepecy, праВа чtt сВободи (власне предмет 
судової діяJІьності), в широкому розумінні - це ліквідація. правового 

конфлікту з максимальною ефективністю. 
Підводячи підсумок, визначимо, що об'єктом судової діяльності при 

здійснешrі правосуддя слід вважати захист юридичнош інтересу (під 

яким розуміється свідома рушійна сила на задоволеШІЯ певних потреб), 
що проявляється у праві - варіантах поведінки суб' єкта, які визначають
ся свободою їх реалізації у поєднашrі із процесуальною, вречrльованою 

законом формою здійснення цього захисту, тобто процедури розгляду і 

вирішеШІЯ nравового конфлікту. 

Список літератури: І . Ніна Карпачова. Сучасні викЛики правам і свободам людини 
11 Право України - 2008. - N!!6, с. 4- 7. 2. Темченко В. Право у механізмі забезпечення 
прав і сІ!Обод людини 11 Теорія держави і права. ·- 2005.- N!! 3. 3. Бернхардт Р. Европейс
кий суд по nравам человека в СтРасбурге : новьІЙ зтаn, новме nробJІемЬІ 11 Государство н 
право. -1999. - N2 7, с. 57-62. 

Гусарав К. В. 

ОБ'ЄКТИ КАСАЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ 

ЗА ПРАВИААМИ ЦПК УКРАЇНИ 

У зв' язку з реалізацією права на апеляційне і касаційне оскаржешrn в 

межах існуючої регламентації апеляційного та касаційного проваджень 

цивільного судочинства об'єктивно ви:никає проблема щодо визначення 
об' єктів касаційного перегляду і, зокрема, щодо можливості оскарження 

ухвал суду апеляційної інстанції, постановлених за результатами пере

гляду ухвал nершої інстанції відповідно n.2 ч. 1 cr. 324 ЦПК, як можли

вих об' єктів касаційної оцінки. 
Відповідно до n.l. ч. 2 ст. 324 ЦПК, рішеШІЯ суду першої інстанції 

nісля їх перегляду в апеляційному порядку, рішення і ухвали апеляцій

Іюго суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду можуть бути 
оскаржені у :касаційному порядку. Виходячи зі зміСІ)' норми, що місти'Тh

ся у даній (.Tan·i, можна виснувати, що вона передбачає особливе коло 
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об'єктів касаційного оскарження. Власне, ними є ті акти суду, якими 
вирішуються питання матеріального чи процесуального права відповід

но до інсrшщійних повноважень апеляційного суду. 

Поряд з тим п.2 ч. 1 cr. 324 ЦПК передбачає. що у касаційному порядку 
можуть оскаржуватись також уХвали суду першої інсrаНці:і, вказані у пунк
тах 1, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 17, 28, 29 часrини першої cr. 293 
I.UlК. піСТІя їх перегляду в апеляційному порядку і ухвали апеляційного 
суду, якщо вони перешкоджають подальшому проваджеmnо у справі. 

На наш погляд, ухвали, які перешкоджають подальшому проваджеюоо 
у справі, :- це ті ухвали, яЮ унемоЖТІИВТПОють провадження по справі в силу 
того, що вони є юридичним фактом правопоrnинаючого характеру з точки 
зору існування цивільного судочинства та цивільно-процесуальних право

відносин в межах того чи іншого судового проваджешш. 

Щодо можливості касаційного оскарження ухвал апеляційного суду 

відповідно до п .2 ч. 1 cr. 324 ЦПК, то очевидно, що граматичне тлума
чення тексту даної статті, на жаль, не може дати однозначної відповіді на 

це питання, оскільки залишаються можливості як звужувати, так і роз

ширювати зміст даної статті. При вузькому граматичному тлумаченні 
касаційному оскаржешnо відповідно до п.2-ч. 1 ст. 324 ЦПК підляrають 
лише ухвали, які перешкоджають подальшому провадженню у справі. 
При широкому - всі ухвали, вказані в 1, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 
26, 27, 28, 29 ч. 1 ст. 293 ЦПК після їх перегляду в апеляційному порядку, 
а також власне ухвали апеляційного суду, які перешкоджають подаль

шому провадженню у справі, тобто є абсолютними перешкодами для 
здійснення інстанційних повноважень апеляційним судом в межах апе
ляційного провадження відповідно до cr. 307 ЦПК 

Уявляється, що є підстави вважати, що самостійними об'єктами ка

саційного оскарження можуть бути всf ухвали зазначені у п.2 ч. 1 cr. 234 
ЦПК з посиланням на відповідні пункти ст. 293 ЦПК, а також ухвали 
власне апеляційного суду, але за умов, що вони перешкоджають пода

льшому проваджешnо у справі в апеляційному порядку. 

Варто вказати і на те, що процесуальне законодавство обмежує реа

лізапію касаційного оскарження судових :еїшень. Це обумовлюється тим, 

що ст. 324 ЦПК передбачає можливість оскарження ухвал та рішень суду 
першої інстанції лише за умови, якщо осrанні переглядались апеляцій

ним судом. Таке положення законодавства є певним фільтром доступу 
до касації та обмежує можливість для заінтересованої особи добиватися: 

перегляду незаконного, на ії погляд, судового рішення тими судовими 

установами, до компетенці1 яких таке повноважеюrя: віднесено законо

давством. Дане положення цивільного процесуального законодавства 
підтримується в юридичній літературі та пропонується до доповнення у 

норми Господарського процесуального ко~ексу України-99 Протилежної 

99 Біда К.М. Касаційне провадженнн в госnодарському судочинстві Укра
ЇНИ //Автореф . дис . .. . канд. юрид. наук: спец-сть 12.00.04- господарське право; 
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думки дотримуєrься О.В.Шутенко, яка пропонує віднести судові рішен

ня, що не перетлядались аnеляпійни:м судом, до об' ЄJпіn касаціИRоrо 
оскарже:ння.1оо Griд визнати, що існування даного пропо~уальноrо фіпь

тру виправдовуєrься функціональною комітетащією суцу касаційної 
інсrашЩ: та його процесуально-правовим сrановищем. І'>иходячи з цього 

ми не підтримуню точки зору, відповідно до якої вважаЄ11,ся, що віl'ЧИЗ

няне законодавсrво не обмежує ні за яким: принципом доступ судових 
рішень до касаційного їх оскарження.lОІ 

Науково-практичний інтерес має проблема оскарження дій (бездія
льносrі) суду, не викладених у формі рішень або ухвал. Про неоднозна
чнісrь вирішення вказаної проблема сtsідчить як дослідже1шя у юридич

ній науці,102так і судова практИ}.<а.ІОЗ 

Вважаємо, що об'єктом апеляційного оскарження· мож~tть бути лише 

акти правосуддя, визначені у cr. 324 ЦПК та інших нормах вказаного 
Кодексу. Тому, на нашу думку, не є такою, що відповіда~: діючим нормам 

процесуального права, позиція Верховного Суду УкраІни з даного при
воду. Зазв:ачаmй орган судової влади зазначає, що листи, залиски, по

сrав:ови, повідомлення та інші документи суду можуть бути оскаржені в 

порядку, всrав:овленому чинним на час учинеш-ІЯ дії процесуальним 

законом. Правипо про апеляційне оскарження попrирюm • .:я і на випад
ки, коли суд (суддя) протяrом визначеного законом процесуального 

господарсько - процесуальне право. - Київ: Київський націонааьний універси

тет імені Тараса Шевченка. - 2005.- С. 5. 
ню Шутенко О.В. Проблеми диспозитивності в цивільному судочинстві : 

Автореф. дис . ... канд .. юрид. наук: спец-сть 12.00.03 - цивіш.нс право і цивіль
ний процес; сімейне право; міжпародне прива·ше право. - Х.: Нац. юрид. акад. 

України імені Ярослава Мудрого.- 2003.- С. 11 . 
101 Коптунова 0.0. Система перегляду судових рішень в Україні 

//Державно- nравова реформа в Україні: ':учасний стан та перспективи розвит

ку: Тези доп. і наук. повід. студ. наук. конф. за підсумками наук . - досл. роботи 
2004 - 2005 навч. року /За заг. ред. проф. М.І.Панова. - Х.: Н&.ц . юрид. акад. 

України.- 2005.- С.88 
102 Див., напр.: Куйбіда Р. Оскарження бездіяльності суду як предмет ад

мініС1ративноrо позову 11 Актуальні nроблеми застосування Циаільного nроце
суальrюго Кодексу та Кодексу адміністративного судочннсmа України: Тези 

доп. та наук. повідомлень учасників міжнародної наук. - практ. конф. (25 - 26 
січня 2007 р.) І За заг. ред. проф. В.В. Комарова...: Х.: НЮАУ, 20()7.- С. 239 

103 Ухвала судової палати у цивільних справах Верховного суду України 
від 20.10.2003 р. //Шсник Верховного Суду України.- 2004.- М! З (43). -- С. 7 -
8; . Постанова колегії суддів Вищого адміністратквного суду Україюt від 

02.03.2006 р. [Електронний ресурс: Htpp://zakonl.rada.gov.ua/cgi 
binllaws/main.cgi?nreg=n0002760- 06]; ПоІ-'Таlюва колегії суддів Вищого адміні
стративного суду України від 10.05.2006 р. [Електронний ресурс: 

zakon l .rada.gov.ua/cgi - bin11aws/main.cgi?nreg=n0011760- Об] 
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сrроку не вчиняє процесуал:ьну дію та не ухватоє за нею рішення, ство

рюючи тим самим перешкоди для подальшого руху справи (допускає 
процесуальну бездіяльнісrь).1Оt 

Ражнов О. В. 

РЕМІЗАЦІЯ ПРЕДСf АВНИЦЬКОЇ ФУНКЦІЇ ПРОКУРОРА 

8 АІІЕАЯЦІЙНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

Цивільне процесуальне законодавсrво і юрщична наука тривалий 

час традиційно розглядали інститут учасrі прокурора як найважливі

ший елемент цивільного процесу і як гарантію законності та правопо

рядку . Лише в подальшому почала переважати думка, згідно з якою 

функція прокурора в цивільному процесі як органу, що здійснює нагляд 

за судовою діяльнісrю, несумісні з незалежністю судової влади і правом 

сторін на судовий захисг. 

Консгитуція України 1991 року по новому визначила функції про
куратури в цивільному процесі. Так п . 2 ст. 121 Консгитуцїі закріwпоє за 
nрокуратурою здійснення фуНІ<Цll представництва в суді інтересів дер
жави або громадянина, якою, як зазначено в Рішенні Консгитуційного 

суду від 8 квітня 1999 р. по справі N 1-1/99;-треба розуміти правовідно

сини, в яких прокурор, реалізуючи окреслені Конституцією та законами 
України повноважеmІЯ вчиняє в суді процесуальні діі з метою захисту 

інтересів зазначених суб' єктів. 
Законом УкраХни від 12.07.2001 р. були внесені зміни до Закону 

України «Про прокуратуру>>, яким законодавець спробував привести 
названий Закон у вjдповіднісrь з Конституцією України. 

Хоча законодавцю і вдалося знайти, на наш погляд, формулу, що 

звузила діяльність прокурора в цивільному процесі, до меж сумісних з 

принципами правовсіі держави і правом сторін на судовий захисr·, ці 

зміни не вирішили всіх питань, пов' язаних з регламентацією правового 

t."'Тановища прокурора. 

Одним з таких спірних питань є право прокурора, який не брав уча

сrі у справі подати апеляційну скаргу на. рішення суду . Так, згідно ч. 2 
cr. 45 ЦПК прокурор здійснює в суді представництво інтересів громадя
нина або держави в порядку, в порядку всrановленому цим Кодексом та 

ішпими законами, і може здійснювати представницrво на будь-якій ста

дії цивільного процесу. Пленум Верховного Суду України в Постанові 

N212 від 24 жовтня 2008 р. «Про судову практику розгляду цивільних 
справ в апеляційному порядку>> зазначає, що органи та особи, які за за

коном мають право захищати права, свободи та інтереси ішпих осіб або 
державні чи суспільні інтереси (частина друга статті 3, статті 45, 46 ЦПК), 

104 Постанова Верховного Суду України від 15 кві'ІWІ 2008 р. // Вісник 
Верховного Суду України . - 2008. - .N'gб (94).- С. З l-33 
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але не брали участі в справі, мають пр'аво на апеляЦІИlіЕ· оскарження 
судових рішень, якщо таке право передбачено законом. Так, згідно зі 

статтею 37 Закону УкраІни від 5 листопада 1991 р. Ng 1789-Xll «Про nро
куратуру•• право апеляційного оскарження мають прокурор і заступник 

прокурора в межах їх ко~mетеJЩії, незалежно від їх участі в розгляді 

справи в суді першої інстанції, а помічники прокурора, проІ<урори управ

лінь і відділів - тільки у справах, у розгляді яких вони брали: участь. 
Зазначені положення не повинні дозволяти наповнювати представ

ницьку функцію прокурора закріnлену статтею 121 Консrитуції України 
, таким змістом, що дозволило б зберегти нагляд прокуратури за судовою 
діяльністю. Тобто право оскарження су;:ювого рішення поІsинно надавати

ся прокуророві не як посадовій особі органу, що за чинним законодавст

вом сприяє дотриманню закшшості в судах, а виключно m< ·~б' єктові ци

вільного процесуального права. 

Таким чином реалізувати свою представницьку фую:цію в аnеля

ційному провадженні прокурор має право у формі подання: апеляційної 
скарги у справах в яких він брав участь та подання аnеляційної скарги у 

справах в якій він не брав участі. При цьому право оскаржЕ-ння судового 
рішення прокурором у справах де він приймав участь не залежить він 

наявності підстав його участі у справі, таким правом він наділяєгься 

згідно зі ст .. 292 ЦПК як особа, яка бере учасrь у справі. 
Щодо права оскарження судового рішення прокурором, який не 

брав у часгі у справі, то воно залежить від наявнасгі під,ст:ш передбаче
них ч . 2 ст. 36-1 Закону Украlни «Про прокуратуру>•, які прокурор nови
нен самостійно визначити та зазначпrи їх в апеляційній скарзі. 

Право прокурора, який не брав учасгі у справі, на ознайомлення з ма
теріалами сnрави в суді, з метою вирішення питання про наявність rфсrав 

для подання апеляційної скарги, на наш погляд, виникає при наявності · 

передбачених законом підстав участі прокурора у цивільному судочкнст
ві. Тобто суд може відмовити прокурору в можливості ознайомити:ся з 

матеріалами справи в суді, якщо він не обrрунтує наявність підстав його 
участі у справі. 

Світлично Г. О. 

ПРИЗНА ЧЕННЯ АБО ЗАМІНА ЗАКОННОГО ПРЕДСГАВНИКА СУДОМ: 

ПІДСГАВИ, ПОРЯДОК ТА ПРАВОВІ НАСlІІДКИ 

Чинним ЦПК закріплені повноваження суду щодо прюначеНЕЯ або 

заміни законного представника при розгляді справи в І<ипадках, nеред

бачених законом. 

Відповідно до ст. 43 ЦПК у разі відсуrносгі у егорони чи третьої осо-
би, визнаної недієздатною або обмеженою у цивільній дієздатності, за
конного представника суд мотивованою ухвалою призначає за подання..'-!: 

органу опіки та піклування опікуна або піклувальника і залучає їх до 
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учасrі у сnраві я:к :щконних nредставників. У випадку, я.кщо при розгляді 

справи буде встановлено, що малолітня або неповнолітня особа, я.ка 
позбавлена бап.Ювського піюІ)'ваюш, не має законного представника, 

суд всгановJПОЄ над нею відповідно опіку або піЮІ)'вання за поданням 

органу опіки тн nіклування, призначає опікуна або піклувальника і за

лучає їх до учасr·і у справі як закошrих предсгавниЮв. У разі, я.кщо за

коюІий предсгавник не має права весги справу в суді з підстав, встанов

лених законом, суд за подаю-ІИм органу опіки та піклуваІОІЯ замішоє 

захонного пред•:-:rавника. 

Реалізуючі зашачені повноваження, суд має на ПЇJ-\С"l'аві u.S ст. 201 
ЦПК зупинити проваджен:н"я у справі до залучення до участі у справі 
законного представника. Після призначення законного представника 

або його заміни: провадження у сnраві відновлюється за заявою особи, 
я.ка бере учасгь у справі або з ініціапmи суду. Після відновлення прова

джеІffіЯ суд виюrи:кає сторони та інших осіб, я:кі беруть участь у справі, і 

продовжує судовий розгляд (ст. 204 ЦПК).Оrже, призначення законного 
представника або його заміна судом при розгляді справи тяr·не одні й ті 
ж самі процесушп.ні наслідки. 

Зазначені зztКснодавчі положення є новепою у цинільному судочинстві. В . 
nорівнянні з чинним цивільним процесуальним законодавством, у п2 cr. 221 
ЦПК України 1963 р. закріплювався обов'язок суду зупинити nровадження у 
справі до вcryny або залучення законного представника виключно у зв' язку з 
втратою стороною дієзда::rнОСlі під час розгляду справи. При ·цьоА-.tу nигd.ННЯ 

щодо встановледнІl опіки або піклування та призначення законного предста
вника (опікуна або піклувальника) вирішувались поза межами судового про

ІІсЩЖення органами опіки та піклування. 

Передусім, звертає на себе увагу певна неузгодженість ч. 2 ст. 43 
ЦПК з нормам-и матеріального права, що регламентують порядок вста

новлення опіки: або піклування та призначення опікуна або піклуваfІЬ

ника. Так, встановлення над фізИЧJІою особою опіки або пі:кr.tуnання та 

призначення їй опікуна чи піклувальника здійпnоється органами опіки 

та пікпуванІіИ, крім. випадків, коли згідно з законом вирішення цих пи

тань віднесено до компетенції суду( ст. ст. 60, 61,63 ЦК) . Суд всrаноІ3!1Ює 

опіку та піклування і призначає опікуна або пЇЮІ)'вальника за подаІОІЯм 
органу опіки та піклуваІОІЯ в випадках, передбачених cr. 60 ЦК. Оrже, 

суд встановшоє опіку чи піклува.Jmя не за псданням органу опікц та 
піклування, а па підставі зазначеmіХ у законі фактів. За поданням органу 

опіки та піклування суд призначає опікуна або піклувальника( cr. 60 ЦК). 
Таким чином, необхідно впести відповідні редакційні зміни до ч. 2 cr. 43 ЦПК 

Найбільш сЮІадним у засrосуванні сг. 43 ЦПК є визначеШІЯ підстав 
щодо призначення закошюго представника або його заміни та меж пра

вової дії цієї норми. Закон диференціює підстави щодо здійснення кож

ної з цих процесуальних дій: наступним чином. 

Підставою~ ІЯ призначення законного представника є: 
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а) відсутність під час розгляду справи у сторони або третьої особи, 
визнаної недієздатною або обмеженою у цивільної ді€3Датності, законно

го представника; 

б) вегановлення при розгляді справи, що малолітня чи неповноліПІЯ 

особа, ЯІ<а позбавлена батьківського піклування:, не має заJ(Онного пред

ставника. 

Суд у цих випадках, як зазначалося, має зупинити провадження у 

справі і за поданням органу опіки та піклування призначити опікуна або 
піклувальника та залучити їх до участі у справі як законних представни

ків. Втім, таки правові наслідки настають лише за умови законного від

критrя проваджею-rя у справі, тобто з дотриманням: встановленого зако
ном nорядку. Якщо, наприклад, зава була подана особою, ЯІ<а під час 

звернення до суду не мала повної цивільної процесуальної дієздатності, і 

суд всупереч вимогам ч. 3 ст. 121 ЦПК ії прийняв, то згідно з п.l ч. 1 ст. '21У7 
ЦПК така заява має бути залишена без розгляду. Тобто, встановлення в 
цьому випадку при розгляді справи фаюу відсутності у особи заJ(ОННоrо 

представника, не буде Іrідставою для застосування ст. 43 ЦПК 
Заслуговують на увагу положення ст. 50 ЦПК РФ, згідно з якою суд 

призначає адвоката в випадку відсутності представника у відповідача, 

місце проживання якого невідоме. Така процесуальна міра, на наш по

гляд, є обrрунтованою, оскільки належність повідомлення відповідача за 

таких обставин є правовою фікцією, а тому реальна можливість захисти

ти свої права в суді у нього практично відсутня. Призначення судом 

представника, певною мірою забезпечує право відповідача на захист 

проти пред'явленого до нього позову. Тому уявляється доцільним поряд 

з nризначенням: законного представника Передбачити можливість при
значення адвоката (nредставника за призначенням) при відсутності 
представника у відповідача, місце nеребування якого невідоме, та заJ(рі

mпи це у законі. 

Підставою для заміни законного представника є те, що представник 

не має права вести справу в суді, з підстав, встановлених заJ(ОНом. ЯІ< 

бачимо, достатньо чіткого визначеІrnя підстав для заміни законного 

представника ЦПК не містить. В асnекті цього відмітимо, що за загаль

ним правилом представник не має права на ведення справи в суді в 

зв' язку з відсутвісrю у нього належним чином посвідчених nовноважень . 

Втім, правовими наслідками недотримання вимо1· закону щодо п:ідrвер
дження повноважень представника в суді є повернення: заяви, яюцо цей 

факт був встановлений на момент відкриnя провадження у справі (п. 3 
ч. 3 ст. 121 ЦПК) та залишення заяви без розгляду в випадку вегановлен

ня цього під час розгляду справи (п. 2 ч. 1 ст. 207 ЦПК), оскільки це свід
чить про незаJ(оніrість відкриnя проваджешm. Оrже, при встановленні 

судом при розгляді справи неналежного посвідчення повноважень пред

ставника, що позбавJrяє його права вести справу у суді, ст. 43 ЦПК за 
відсутністю підстав застосована бути не може. 
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Таким чином, по-перше, ст. 43 ЦПК поширюється на випадки відсу
тності у законного nредставника права на ведення справи з підсr.ав, які 

виникли чи нстановлені після відкриття провадження у справі, яке від

булося з дотриманням встановленого законом порядку. По-друге, відсу
тність у nредставника права на ведення сnрави може бути обумовлена 

втратою цих повноважень або звільненням від них. Так, батьки пересга

ють бути закшшими nредставниками своїх дітей в . зв' язку з позбавлен
ням їх батьківських прав. Усиновmовачи втрачають право бути закшши
ми представниками усиновлених дітей у разі скасувшшя усиновлення 

або визнання усиновлення недійсним. Якщо баn.ки чи усmювлювачи 
визнані недієздатними, вони також втрачають можливість здійсшавати 
представницькі функції. Звільнення особи від повноважень опікуна або 

піклувальника може здійснюватись з нacryшrnx підсrав: 

а) в зв' язку з їх невиконанням або неналежним виконанням (ст. 75 ЦК); 
б) у разі поміщешfЯ підопічного до навчального зак11аду, закладу 

охорони здоров' я або закладу соціального захисrу (ст. 75 ЦК); 
в) якщо між предсrавником та його підопічним склалися стосунки, 

що перешкоджають здійсненшо ним опіки і піклуваШіЯ, або поведінка 
представника та йоrо інтереси суnер~чать інтересам особи, що потребує 

опj.ки Td ІІікпування (cr. 64 ЦК; ст. 251 СімейНого кодексу); 
г) за заявою особи, що є опікуном чи піклувальником (ст. 75 ЦК) тощо. 
Порядок, в якому здійснюється звільнення опікуна або піклувальни

ка в разі, яКJЦо їх призначив суд, та призначення інших, встановлюється 

ч. 4 cr. 43 ЦПК, яка є відсилочною, та ч. 2 cr. 241 ЦПК. Згідно з цією нор
мою суд за заявою органу опік~І та піклувашІЯ чи особи, призначеної 

опікуном або піклувальником, у місячний сгрок звіпьняє її від nовнова
жень піклувальника або опікуна і призначає за поданням органу опіки 

та піклування іюuу особу, про що постановляє мотивовану ухвалу. Суд 

розглядає питаmfЯ про звіпьнеюш опікуна та пікпувальника в судовому 

засідаJШі з повідомленням заінтересованих осіб . Неявка цих осіб не пе

рЕ-шкоджає розгляду питмmя про звільнення опікуна або піклувальника. 

Сапейко Л. В .. 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ СfЯГНЕІШЯ СУДОВИХ 

ВИТРАТ В ЦИВІJІЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Судові витрати МаJОТЬ виняткове практичне значеШіЯ, оскільки за 

рахунок них частково компенсуються затрати держапи ца організацію 

роботи судів та проведения судом окремих процесуальних дій. Поряд з 
цим, зазначені котти покривають затрати, пов' язані із залученням до 
сnрави інших учаснm<ів цивільного процесу. Крім того, існуваШfЯ судо

вих витрат дозволяє запобігти безпідставним зверненням до суду, та 

витрачаmпо часу на розгляд незначних вимог. 
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Згі,гщо ст. 79 . ЦПК судові витрати складаюп.ся з судового збору та 
витрат, пов' язаних з розглядом справи. До другої групи належать : витра
ти на інформаційно-технічне забезпечення; витрати на пра1:ову допомо

гу; витрати сторін та їх представників, що пов' язані з ив.Іюю до суду; 
витрати пов' язані із залученням свідків, спеціалісrів, п·~рекладачів та 
проведенням судових ексnертиз; витрати, пов' язані з проаеденням огля
ду доказів за місцем їх знаходження та вчинешmм immtx дій, необхідних 
для розгляду справи. 

В порівнянні з ЦПК 1963 року, Кодекс 2004 року запровадив новий 
вид судових витрат - витрати на інформаційно-технічне забезпечення 
розгляду справи. В ст. 81 ЦПК визначаеrься, що до витрат на інформа
ційно-технічне забезпечення розгляду справи відносяться витрати, 
пов' язані з інформуванням учасників цивільного процесу про хід і ре

зультати розгляду справи, а також витрати, пов' язані з виготовленням та 
видачею копій судових рішень. Більш детально про це •:казано в п. 11 
Порядху оrтати витрат з інформаційно-технічного забе.шечення судо
вих процесів, nов'язаних з розглядом цивільних та господарських справ, 

де зазначається, що кошти від оплати витрат спрямовують.:я на інфор

мування учасників судових процесів про хід і результати )JО'ІГляду справ, 
виготовлення та видачу копій судових рішень, що здійСШ)ІСТЬСЯ ПUІяхом 
створення та забезпечення функціонування Єдиної судової jнформацій
ної системи, веб-порталу судової влади, комп'ютерних локальних мереж, 
сучасних систем фіксуВ<Urnя судового процесу, придбання та обслугову
В<UПІЯ комп'ютерної і копіювально-розмножува.ТІЬної техніки, вnрова

дження електронного цифрового підпису та інше. 

Але тоді nостає питання - з якою метою стягується судовий збір? 

Ад;же цей платіж також спрямовується на забезпечення повідомлення 
учасників процесу про хід і результати розгляду сnрави та видачі копій 

судових документів, про що L-відчить ст. 1 та п. «И>> ч . 1 о·. З Декре-rу Ка
бінету Міністрів України «Про державне МИТО>>. Тобто, я-к Ббачається, за 
одні і ті ж дії суду існують два різні nлатежі. 

В підтвердження цієї позиції слід зазначити, що за старим законо

давством (ЦПК 1%3 р.) сrшачувалося тілЬки державнем о (зараз- судо
вий збір), але цих коштів було цілком достатньо, щоб надсилати судові 

повіо1<и та повідомлення, копіі докуме.ЕПів цивільної спрани учасникам 
процесу, виготовлювати та видавати коnії судових рішень . Виходячи з 

цього, призначення витрат на інформаційно-технічне ~абезпечення 
розгляду справи має бути і.ншим. Слід також відзначити, що той шлях, 

який зазначений в п. 11 Порядку, не може сnрияти досягне-нню посrав
леної в ньому мети. 

Оскільки однією з новел ЦПК 2004 року є повне фіксування судових 
засідань за допомогою звукозаписуваль:в:ого техні'ПІого засобу, то кошrи 
на інформаційно-технічне забезпечення процесу, МЗВ)ТЕ> призначатися 

саме для таких цілей. Ці витрати мають йти на придбаюm носіїв інфор
мації, на які здійсюоється технічний запис судового зас!дання (диск, 
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касета, дискета тощо), придбаюія та обснугонування комп'ютерної і 

копіювально-розмножувальної техІ-rіки, сrворення та забезпечення фун
кціонування Єд1Мюї судової інформаційної системи, сучасних систем 

фjксування суJюJюго процесу тощо. А за ралунок судового збору має відбува-
1"ИСЯ інформування учасників циніпьноrо процесу про хід і результати роз
ПDІД)' справи, а та«ож виrотовnешІЯ "Іа видача копій судових рішень. 

За цивільним процесуальним законодавсrвом судові витрати покла

даються на о.:іб, які беруть участь у справі. Це є одним з головних 

обов'язків учасr-rЮ<ів цивільного процесу, невиконання якого тяrие для 
них песприя"І1ІИВі наслідки. Так, и разі, коли особою не було сплачено 

судовий збір або витрати на інформаційно-технічне забезпечення роз

гляду справи на момеІ-ГГ подання заяви (скарrп), то це призводить до 

залишею-ІЯ заиви (скарги) без PY"'l• про що суд має повідомити зацікав
лену особу, та надати їй строк для усунею-ІЯ доnущених недоліків. Якщо 

недоліки у в~1.ведений: терміІі не були ліквідовані, заява (скарга) вважа
f..ТЬСЯ неподаною і повертається особі, що їі подала (ст. 121 ЦПК). 

Якщо ж суд, враховуючи майновий стан особи, своєю ухвалою від

строчив або розстрочив сплату зазначен~о~х витрат на визначений строк і 

розпочав розrляд справи, але учасник процесу так і не виконав цей 

обов' язок, заяЕ:а (скарга) залишасться без розгляду. 
Судоnі витрати можуть бути сrяІ1і)'Ті за судовим рішеШіЯМ, тобто в 

примусовому порядку, коли оплюа судових витрат була відстрочена або 
розстрочена до ухвалешІЯ рішення. При цьому, як уявляється з аналізу 

норм законодавства, особа, щодо RКОї суд застосовував відстрочення чи 

розс-трочеІПLЯ сплати судових витрат, буде зобо11' язана їх оплатити тіль-

ки у виnадку програшу справи. Якщо ж ця особа виграє справу, то ті 
витрати, які н·~ю не були сrmачені, мають бути стягнуті з другої сторони. 

ЬШlими слова:ии відбувається перехід обов' язку зі сmrати судових витрат 

від особ ~о~, RКа до~:.ела перед судом фа:кт порушення свого пращ та отримала 
відповідний судовий захист, до особи, яка допустила таке порушення. 

Саме таки--и підхід полегшить судову .и.іяльІ-І.ісл, по вирішеШіІО да:но
І'О питання тому. що суду не треба буде спочатку стятувати судові витра

ти з особи, на я1<:у первюпю був покладений цей обов' язок, а потім ком

nенсувати їй за рахунок іншої cтopo1rn понесені витрати. Але це моЖJІИ

во тільки в справах позовного п:роваджеnня. В справах наказного та 

окремого провадження, враховуючи їх специфіку, подібний п:ідхід є 
неприйнятним:. При частковому ж задоволе1-пrі позовних вимог, судові 

витрати, що не були сrтачені раніше, nрисуджуються кожній із сторін 

пропорційно до задоволеної та відхиленої частини позовних ни:мог. 
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ЯсинокМ.М. 

ЧИ МОЖЕ МАТИ МІСЦЕ СТАДІЯ ПРИМИРЕННЯ 

НА РІВНІСУ ДІВ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ 

Війна, якою б довгою вона не була, завжди закінчується миром. Мир 

це природний сrан як суспільсrва в цілому так і кожної mодини зокрема. 

Разом з тим понятrя війни в класичному його розумінні пов' язується із 
нападом, захисrом, конrратакуючими діями. Все це в мініаnорі має місце 

сьогодні в позовному провадженні. Звісно така аналогія є доволі умов

ною, але іноді за напругою процесуальної, психологічної боротьби сrо

рін, осrанні сrворюють цілі міжусобні «Війни>>. Такі складові, як правило, 

кожного разу привносяться в судовий процес і з цих підстав ще більше 

ускладнІОють процедуру розгляду цивільних справ. 
Все це має місце тому, що сисrем:а судового розrляду сьогодні наці

лена лише на юридичне вирішення цивільно-правового спору де конф

ліктне питання потребує обов'язкового судового рішення. Така побудова 
процесуального законодавства як правило призводять до того, що про

блема психологічного конфлікту, яка існує між сrоронами так і залиша
ється не вирішеною. Звісно можна послатись на те, що це не є правовим 

питанням, а тому воно знаходиться за межами судової юрисдикції. Разом 

з ПfМ дана проблема в подальшому переростає у ворожнечу між mодьми, 

яка, особливо у сільського населення, передається і наступним поколін

ням. В той же час жодне судове рішення, без психологічного його супроводу, 

який при відсутосгі в судах судових психологіD, спеціалісrів конфліктолоrів, 
здійаnоюгь судді. не вирішує проблему цивільної справи в цілому. 

Таким чином відсутність медіатитиних технологій, а головне їх зако

нодавчого супроводу тяrне за собою з однієї егорони непродуктивність 

роботи судової си:сrеми, а з іншої сприяє фінансовим витратам, яких мож
ливо б було уникнути. Як показує практю<а шоста часrина цивільних 

справ закривається без ухвалення судових рішень . Так із 936 цивільних 
справ позовного і окремого провадження, які надійшли в 2008 році до 
Білопільського райсуду Сумської області 120 справ були: закриті чи зали
шені без розгляду [1]. 

В той же час для організаціі судового розгляду таких справ в суді була 

задіяна робота секретарів судових засідань, помічників суддів, інтелектуа
льна робота самих суддів. Крім того на виклик учасників цивільного про

цесу було витрачено кошти:, час, але в кінці кінців робота цілого колективу 

сrала не зовсім nродуктивною. Якщо розrлянуrи дану ситуацію в межах 
УкраїІщ то в 2007 році в суди надійшло 8,7 млн. справ із них 1 млн. 705 тис. 
цивільних справ з яких повернуто позивачам з різних підстав 97,5 тис. 

справ в тому числі і у зв' язку з не усуненням виявлених в заявах недоліків. 

Судами було відкрито провадження no 1 млн. 233 тис. цивільних справ, 

але з ухваленням судових рішень було розглянуто лише 982 тис. 500 справ 
[2, с. 32]. Тобто 250 тис. 500 справ було закрито як правило за примиренням 
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сrорін, а при наюшосrі стадіі примирення кількість закритих справ мож

ливо подвоїти. Сьогодні ж суди першої iнcrroщfi перетворилися на «Кон

веєр>> з розгляду колосальної кількості справ eJ. За існуючого наваІПажен
ня судці місцевих. судів просто фізично не взмозі вчасно і належним чином 

виконати всі передбачені законом процесуальні дії. Ocr, чому введення в 
цивільний проц~ сгадії «примиреННЯ>>, як окремої, самостійної складової 

його частини є сьогодні питанням вкрай аюуальним. На думку автора 

сrадію повинні проходити всі цивільні справи позовного провадження за 

виключешІям справ щодо окремого провадження позбавлення: батьківсь

ких прав та справ про видачу судоІJИХ наказів. З урахуванням того, що 

дана сrадія може нймати строк до о;І,Ного місяця, то стадію попереднього 

розшяду сnрав моЖJІИВО скоротити до 10 чи 15 днів замість місячного 
строку, який існує сьогодні (cr. 129 ЦПК). 

НайдоречЮш•~ на посади осіб, які можуть займатися примиренням, 

можуть призначатися судцї. які знаходяться у відставці. оскільки дані 

особи є найбільш підготовленими до такої роботи. Такі посади не пови

юrі відноситися до державної служби, ЇХ оШІата повинна проводитися за 

рахунок місцевого бюджету. 
Разом з тим процедура nримирення сторіи повИІПІа бути узаконе

ною на рівні ЦПК України, бо це є один із видів процесуальної роботи. 

Таким чином нині діючий І.ЩК України доречно було б доповнити 
новою главою 2 А, розділу З ЦПК, я:кз б мала назву «Стадія примирення:>>. 

Стаття 126 ·t 
1. Стадія nримиреШІЯ є першою самостійною обов'язковою стадією 

цивільного судочинсrва метою якої с віднайдення шляхом усних чи 

письмових nеремовин ко~шромісних варіанrів, які б давали можливісrь 

вирішувати спір по суті 

2. При прю.rиренні сторін складається довідкуа-угода про завер
шення перемовин. Якщо nеремовини закінчуються миром, то така дові

дка-угода підписується сторонами і nодаітьший рух справи закінчується. 

З. При нед<>СЯЛІСШІі примирення позовна заява з довідкою-угодою в 
якій зазначаєть•:Я: осгаточна позиція егор ін направляється до суду. 

4. Стадію nримиреШІЯ не проходять справи наказного провадження, 
справи про по:Ібавлf'.ння батьківських прав та справи окремого прова
дження. 

Статгя 126 2 Строки процедури примирення. 

1. Строк nрощцури примирення не повинен перевищувати один місsщь. 
Стаття 126 з Особа, яка займається примиреШІЯм. 
1. Особа, яка займаєrься nримиреюrя:м повИШІа мати ЗО річний вік, вищу 

юридичну освhу т.1 п'ятирічний стаж роботи за юрццичн:ою спеціальністю. 

3 Із 8 тис 585 nосад суддів уко;мплектованими були лише 6 тис. 726 nо
сад, вакантними залишилися l тис. 859 nосад суддів І Балаклицький І. І . Голова 

Державної судо·юї адміністрації України//Вісник Верховвого Суду України. 
2008.- Ng 5.- 10 с. 
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2. Така особа призначається на посаду рішенням районної державної 
адміністраціі за поданням голови районного суду. 

Статrя 126 с Форма процедури примиреІПІЯ. 
1. Процедура прИМИрЕ'.ННЯ проводиться в усній формі. Вона не про

токотоється і не фікt}'ЄТЬСЯ технічними засобами. 

2. Перемовини примирення проводяться у формі усного розбору 
позовної заяни за учасrі сторін з вислуховуванням їх позицій, вияснсн

ням правової точки зору та віднайденням шляхів до примирення сшрін. 

Ста·гrя 126 s Форма довідки-угоди 
1. Після закінчення перемовин примирення, особа, яка rx проводила 

зобов' язана скласти довідку-угоду в якій зазначається: 

а) час і місце перемовин примирення, прізвище особи, яка здійсню
вала nримирення, найменування сrорін, 3-х осіб, назва справи; 

б) узагальнена пmиція позивача та відповідача, 3-ої особи; 

в) висновок особи, яка проводила примирення щодо закінчення 

спору чи передачі позовної заяви до суду . 

Статrя 126 6 Особи, які можуІ'Ь приймати участь у процедурі 
примирення. 

1. Сторона, З-і особи їх представники мають право приймати безпо
середюо учасr'Ь у стадії примире1rnя. 

2. Якщо одна із сторін не з' явиться по виклику ДІІЯ прю.rnреюІЯ ви

клик повторюється. 

3. В стадії примирення можуть приймати учаеt'Ь як стороІfИ так і 

лише їх представники відпо13ЇДІІО до надаІfИХ повноважень. 

Вирішення як організаційних так і процесуальних питань щодо ве

деюІЯ в цивільне судочинство першої їі с:rадії - стадії примирення не 

потребує великих фінансових вmvат. Разом з тим наявнісrь такої сr·адії :~ 

однієї егорони буде вrurивати на оператиІ3ність проходження цивільних 

справ в судах України, а з іншої не буде сприяти збільшенню посад суд

дів на рівні районної ланки. 

Сnисок літератури : І . Звіт Білопільського районного суду Сумської обла1.-rі за 2008 
рік./Архів Білопільського райсуду за 2U08 рік. 2. Стан здійснення правосуддя судамн 
загальної 10рнсдикції у 2007 р.//Віскик Верховного Суду України . 2008. - N2 7. --32. З. І з 8 
тис . 585 посад суддів укомплектованими були лише 6 тис. 726 посад, ваканrними задиши
лися 1 тис . 859 посад суддів./ Балаклицький І. І . Голова Державної судової адміністрації 
України! /Вісник Верховного Суду України 2008. - N~ 5.- 10 с. 

Тертишніков Р. В. 

ОБ'ЄКТСУДОВОГО ДОКАЗУВАННЯ І ЙОГО ЗМІСf 

В юридичній Літературі і судовій практиці те, що потрібно доказати у 
ході розгляду судової справи називають то об'єктом доказувашщ, то його 
предметом. Як уявляється засІосування обох термінів можливе, оскільки в 
науці вони вважаються взаємопов'язаними. Об'єкт (objectum) це ім'я пред

мета, на який направлена дія. Об'єкт (предмет) доказування в судоч-инстві 
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визначається то через факти (ст. 179 ЦПК), то через обсrавини (cr. ст. 178-
179 ЦПК). У судовій справі він формується насrупним 'ІИНОМ. 

Інструментом судового пізнання є доказова діяльність суду та інших 

їі суб' єктів . Першим елементом їі у формуваmrі об' єкта доказування є 

посилання осіб, які беруть участь у справі, на юридичні факти. Так, ст. 
119 ЦПК, ст. 106 КАС та ст. 54 ШК передбачають у якості обов'язкового 
реквізиту позовної заяви виклад обставин, якими позивач обrруmовує 

свої вимоги. Відповідач повинен посилатися на обставини, якими він 

обrруmовує зазначені заnеречення. На певні обставини можуть посила

"П1СЯ і іІШІі суб' єкти доказової діяльності. 
Знання суду про вказані обставини у даній стадії буде вірогідним. 

Якщо яка-небудь із сторін не пОСJІалась на необхідний JJ)IЯ вирішення 
спору факт, суд вправі і зобов' язаний поповнити об'єкт доказування 

необхідними для вирішення спору обставинами. Така його поповнюва

льна функція прямо передбачена, наприклад, п. 3 ч. 6 ст. 130 ЦПК: суд 
визначає факти, які необхідно встановити для вирішення спору. Поряд з 

цією функцією суда є і його уточюовальна фующія щодо обов' язків 
суб'єктів доказової діяльності. Тому, по-перше, суд повинен вирішити 
иитання про факти, які згідно ст. 61 ЦПК, ст.-72 КАС та ст. 35 ГПК є під
сr·авами звільнення від доказування: 1) Визнані факn1, наявність яких 
зазначається одним з суб' єктів доказової діяльності і визнається іншими; 
2) загальноВідомі факти (notoria), тобто такі фаК"І11, наявність яких настіль
ки очевидна, що їх спростування протирічить здоровому глузду; 

З)преюдиціальні факти, тобто такі, які вже вегановлені судовим рішенням, 
що набрало закшrnої сили, і не доказуються при розгляді даної справи за 

умови, що у неї беруть участь ті саме особи або особа, щодо яких (якої) 

встановлені ці факти;4) презюмо8ані факти - у ст. 61 ЦПК не вказані, але 
вони передбачені на користь однієї з сторін спору іншими законами. 
Другим елементом формування об' єк:rу доказування є те, що суд пови

нен вирішити питання про інші факти, які мають значення для ухва

лення рішення у справі (ст. 179 ЦПК). Так, окремої уваги потребує, як 
уявляється, дослідження специфічних фактів, тобто таких, що необхідні 

для суmільно-правової оцінки обставин справи. 

Зазначені юридичні факти можуть б)'ти класифіковані нае1уnним 
ч:ином: 1) правоnороджуючі; 2) факти акnmної легі"І11Мації, тобто. фаК"І11 

зв' язку позивача із заявленою вимогою; 3) факти пасивної легі"І11Мації -
факти зв' язку відповідача із заявленою вимогою; 4) факти приводу до 
позову. Їх можна поділяти також на позитивні (напр. , дитина проживає з 
матір'ю) і пегаnmні (напр., посилання відповідача на те, що він не знав і 

не міг знати, що придбав річ у недієздатної особи) . Важливим є поділ 
фактів на релевантні, тобто такі, що прямо відносяться до спірного 

предмету або від існування яких можна зробити висцовок відносно спір
ного факту, та іррелівшrrні, тобто такі, зв'язок яких із спірними пункта

ми занадто слабий, щоби з нього можна було вивести певний висновок. 

Тому з урахуванням вимоги частини 3 ст. 60 ЦПК про те, що доказуван-
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ню підлятають обставини, які мають значення для ухвалення рішеш-rя у 

справі, суд повинен викточити із складу об' єкта доказуван:-~я ті обсrави
ни, які не маюп, належного зв' язку з nідсrавами вимог чи за_перечепь і не 

мають значення для ухвалення рішення у сnраві. 

Доказові факти, на відмінпість від матеріаJІьно-правових юридичних 

фактів, мають не лише- матеріально nравове, але і nроцесу;шJ,не значен

ня. Не кожен сам по собі, а у своєї сукуmюсті вони свідчать про наявність 

чи відсутність шуканого юридичного факту. В юридичній літературі їх 

інколи називають вивідними доказами, оскільки в механізмі доказувашш 

вони займають проміжне місце між доказами і юридичними фЗІ<там:и, тобто 
маючи доказове '!начеШІЯ, вони самі повинні бути доказані. 

Процесуальні юридичні факти також входять у склад об'єкта дока-· 
:~уваІ-mя. Це такі юридичні обсrавини, з якими процесуаш,ний закон 

пов'язує насrюшя певних процесуальних юридИЧtІИх насл~:~;кlв. До таких 

юридичних фактів процесуальний закон відносить, наприклад, пропу

щення процесуальних сrроків (ст. 72 ЦПК, cr. 100 КАС), не-відомість міс

цеперебування відnовідача в справах за певними позовами (ст. 78 ЦПК), 
-вчивення процесуальІ-JОІ"О правопорушення (cr. 90-91 ЦПК), наявність 
підегав для закриття провадження у справі (cr. 205 ЦПК), на>~вність під
став для забезпечення позш~у (ст. 151 ІJ,ПК) і ін. Так, у заяві про забезпе
<ІеШіЯ позову повинні бути зазначені, крім всього ішного.. nерш за все, 
причини, у зв' язку з якими потрібно забе:sпечити позов. 

Факти, які необхідні для виконанІш виховних і попереджувальних 

~авдань правосуддя, також повинні досліджуватись судом. До цієї групи 

фактів відносяться обсшвини, що свідчать про наявність причин та 

умов, які сприяли вчиненню цивільного правопорушення, і свідчать про 

необхідність вжиття відnовідними особами чи органами: заходів щодо 

усунення цих причин та умов (ст. 211 ЦПК, ст. 166 КАС, ст. 90 ПІК). 
Таким чином, з урахуванням викладеного об'єкт доказув;uПІЯ можна 

уявити у вигляді настуш-юго рівняння: об'ект доказування; (факти під

стави nозову+ факти підсrави заnеречень nроти позову+ факти додані 

судом + доказові факти +процесуальні факти та факти для виконашіЯ 
виховних та nопереджувальних завдань) - (визнані факти: + загальнові
домі факти + преюдиціальні факти: + презюмовані факти t іррелівантні 
та такі, що взагалі не мають значення для ухвалення рішеюІЯ). 

Калініченко Л. М. 

ПОВНОВАЖЕННЯ ЩОДО СКАСУВАННЯ 

ПОМИЛКОВОГО РІШЕННЯ СУДОМ, ЯКИЙ ЙОГО УХВАІ1ИВ 

1.0днією з най:важrrивіших гарантій nередбаченого ст. 55 Конститу

ції України nрава на судовий захиСІ· є ухвалення судами :ІЗІ<онних та 

обrрунтованих судових рішень. У переважній: більшосrі випадків суди 
ухвалююn. правосудні рішення. Але в судовій практиці ще нерідко зу-
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стрічаються судові помилки. Можливо, що піmя набрання рішенням 

законної сЮІи виникнуть чи будуть виявлені факти, в світлі яких рішен
ня, яким вирішено правови11: спір, стає несправедливим. Для того щоб 
перебороти подібні ситуації, необхідно змінити або скасувати такі рі

шення. Для усунення подібних судових поМЮІок існує три варіанти. 

2. Рішення суду, яке всrупило в законну силу є незмінним, а заінте

ресовані особи на підставі нових фактів пред' являють позов щодо нейт

ралізації дії такаго рішеюrя. Так, згідно ч. 1 ст. 169 СК мати, батько, по
збавлені судом багьківських прав, мають право на звернення до суду з 

позовом про поновлення батьківських прав. Суд перевіряє, наскільки 

змінилася поведінка особи, позбавленої батьківських прав, та обставини, 

що були підставою для позбавлення батьківських прав, і ухвалює нове 

рішення, яким нейтралізує дію першого рішення щодо позбавлення 
батьківських прав. Якщо відпадуть причини, які перешкоджали належ

ному вихованюо дипmи її батьками, суд за заявою батьків може ухвали
ти рішення про повернення дитини (ч. 3 ст. 170 СК) . Крім цього рішення 

про відмову в задоволенні вимог, що виникають із триваючих відносин, 

не є перепоною для повторного звернення до L)'ду суб' єктів, чиї права не 

були захищені. Так, при відмові виселити, розі~ати m'ІЮб і ін. Заінтере

совані особи мають право знову звернутися до суду з таким же позовом, 

але з зміненим фактичним чи правовим обrрунтуванням. 

При задоволені таких вимог буде нейтралізована дія першого рі
шеЮІЯ про відм: о ву в наданні захисrу . Перше рішеЮІЯ приnиняє свою 

дію, незважаючи на -re, що воно не скасоване. Його правова сила не зачіпа
ється новим рішенням, оскільки воно ухвалене по нетотожному позову. 

3. В окремих виnадках суд першої інстсuщії наділени1f повноважен
ням <<Пристосовувати» рішеЮІЯ, яке набрало законної СЮІИ, до обставин, 

які виникли після: його ухвалення. Так, згідно ч. 1 ст. 192 СК розмір алі
ментів, визначений за рішенням суду, може бути згодом зменшено або 

збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліме
нтів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або 
поліпшення здоров' s1 когось із них. В цьому і інших виnадках нове рі

шення пов' язане з первісним, дію якого воно корегує. Перше рішення 

залишається незмінним в частині оцінки доказів і задоволені позову, а 

висновки суду переносяться в нове рішення без змін. В ньому суд аналі

зує лише ті факти:, я-кі вnливають на розмір платежу і на протязі якого 

терміну вони будуть сплачуватися. 

В цьому і ЇІШJ!ИХ виnадках <<при:стосовування» до появи нових обсrа
вин рішення не було помилковим. Воно повнісr·ю відповідало вимогам 

законності і обrрунтованості на момент їх ухвалення, а тому вони і не 

скасовуються. 

4. Суди на,а;іл!ені повноваженням скасовувати своє рішення, яке на

брало законної сили у зв' язку з нововиявленими обставинами. Нововия
влені обставини -· це факти, що існували в момент вирішення справи, а 

не виникли після ухвалення судового рішення. Виявлені обставини ма-



КУrь бути не проего новими - вони повиині мати таке зиаче:Ння, шо якби 
вони були надані суду, якИП розглядав справу по суті, то суд, вірогідно, 
виніс би інше рішення, Тобто, оqевидність помип:ково.сті прИПНятого 

рішення має бути достатньо високою. 

Да.ни:й: порядок перегляду пе~бачає, що спочату в судовому засіданні 
має бути ІІі.цwерджено дОLтовірнісr'Ь ново вияваеної обсrазини, а шrrім оці

нено рішашя суду й сутrєвісrь даної обсrавинидля його прИЙНЯТІ'Я. 

Подібний і nорядок діяльності суду, який перешядає особисті рі
шення: про обмеження цивільної дієздатносгі фізичної особи; визнання 

фізичної особи недієздатною; про визнання фізичної особи безвісно 
відсутньою або оголошення її померлою. ВідміІшими головним чином є 

тільки наслідки скасувашІЯ таких рішень: при скасуванні рішеrшя у 

зв' язку з ново виявленими обсrавинами сnрава розглядається судом спо

чатку, а при cкacyвcunri рішень про обмежешіЯ цивільної дієздатності 

фізичної особи; визнання фізичної особи недієздатною; про визнаlШЯ 
фізичної особи б~звісно відсутньою або оголошаІня її померлою - про

вадження по сnраві закінчується. 

В сучасній правовій теорlі та практиці перегляд справ вважаЄІ'ЬСЯ доці
JІЬНИМ у виnадках: а) прИПНяття нових законів, що покращуІ<УІ'Ь положешш 

особи, права. свободи та інтереси якої були обмежені судовим рішенням 
відnовідно до раніше чиююго законодавства; б) винесешur судами рішень 
загальнообо в" язково го характеру (рішешІЯ Консr·mуціИІіОГО Сущ України, 

рішення Європейського Сущ з прав людини), зміст яких перtЩбаqає по
кращення положення особи, права, свободи та інтереси якої були обмежені 

відnовідним судовим рішенням. Тахі обставини можна назваги новими, а 

тому здійсшовати nерегляд за цими обсrавипами: доцільно було б виюnочно 

в апеляційному порядку за заявою апелянrа. 

Антонюк О. І. 

0СОБАИВОСП ОСКАРЖЕННЯСУДОВОГО НАКАЗУ 

За ч. 5 ст. 124 КонСТИ'Іуції УкраІни судові рішення є обов' язковиии 
до виконання на всій території України, і rому вважсuоться законними: та 

обrрунтоваlІИМИ, дохи nони не скасовані в апеляційному чи касаційному 

порядку або ие переглянуті комnетентним судом в ішnому порядку, 

визначеному процесуальним законом. 

За загалмrим правилом, суд, який прий:няв рішення, ие має права 
його скасовувати - він може mщre приводити рішення у відповіддіСТ'Ь до 

вимш· щодо точності, ясності та повноти. Із цього загальпого правила є й 
винятки. 

Так, суд може скасувати прИПНятий ним судовий наказ (ст. 106 
ЦПК), ухвалу про nризначення судової експертизи (ч. 2 ст. 86 ЦПК), 
заочне рішеШіЯ (ст. 232 ЦПК), рішення про обмеження цивільної дієзда
тиості фізичної особи (ч. 3 ст. 241 ЦПК), рішення про визнашіЯ фізичної 
особи недієздатною (ч. 4 ст. 241 ЦПК), рішення про визнашіЯ особи без-
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вісно відсуrньою або оголошення померлою (ст. 250 ЦПК), рішення про 
усиновлеtшя (ч. 5 ст. 255 ЦПК) . 

Щодо реалізації можливості оскарження судового наказу у тому ж 
суді, який його видав, виникають й деякі проблемні питання. 

Підстави дШІ скасування судового наказу визначаю'І1.ся у ч. 2 ст. 104 
ЦПК, за якою боржникові роз' ясиюється його право у разі заперечення 

проти вимог стягувача подати заяву про його скасування. Оrже, підсrа

вою Д1ІЯ скасування судового нак.азу є наявність спору про право. При 

цьому, право подати заяву про скасування судового наказу в суд, який 

його прийняв, надається лише боржнику. 

Законодавець не зобов'язує суJЩю під час скасувашІЯ судового нака
зу перевіряти наявні матеріали справи, тобто єдиною підставою ДІІЯ 

скасувмшя є відповідна заява боржника. 

Проте, у літературі зауважується, що, якщо боржник не надав жод

них доказів того, що вимоги стягувача ДШІ нього мають спірний харак

тер, суд повинен відмовити у скасуваmJі судового наказу [1, с. 241]. 
Більше відповідає змісту ч. 2 ст. 104 ЦПК позиція Верховного Суду 

України, викладена у Листі від 01.07.2007 <<Практика розrляду судами 
цивіль~х справ у наказному прова,п,женні», за якою оскільки у ЦПК не 

МіСТИТЬСЯ ЖОДНИХ ВИМОГ ЩОДО форми і змісту З<DІви про скасування судо
ВОГО наказу, а також необхідності супроводження їі документами в об
rрунrування заперечень, то є правильним скасування судового наказу 

незалежно від обrрунтованості заперечень боржника, оскільки на стадії 

розгляду заяви про скасуваtшя судового наказу суд не повинен досліджува

ти докази. Вже наявність заяви про скасування судового наказу свідчить про 

незгоду боржника з цим: наказом, а отже, -про наявність спору. 

Такий висновок певною мірою підтверджує й зміст ст. 105 ЦПК, за 
якої судовий наказ набирає законної сили у разі ненадходжеtшя заяви 

від боржника протягом трьох днів після закінчення строку на їі подання 

та за наявності даних про отримання боржником копїі наказу. Ця норма 

не місrить зауваження про момент набрання судовим наказом закоюІdі сили,. 
щодо скасування якого була подана заява, проте суд відмовив у скасуванні, 

хоча п. 1 ч. 1 сг. 293 ЦПК місrигь посилання на те, що ~пеляційному оскар
женню підлягає ухвала про відмову у скасуваі-пrі судовооо наказу. 

Виникає питання щодо можливості оскаржеШІЯ судового наказу у 

апеляційному та касаційному порядку. У літературі така можливість 
заперечується. Так, В.І.Бобрик зауважує, що судовий наказ, який набрав 
законної сили, може бути скасований лише у порядку проваджеШІЯ у 
зв' язку з нововиявленими обсrавинами. Оскаржити це судове рішеШІЯ в 

апеляційному (а потім і в касаційному) порядку не можуть ні боржник, 
ні інші особи, які брали участь у справі наказного проваджеШІЯ. У разі ж, 
коли в судовому наказі вирішено питання про права та обов' язки осіб, 
які не залучалися до участі у справі, такі особи набувають право на апе
JІЯЦійне (касаційне) оскаржеmІЯ судових рішень, на підставі ч. 1 ст. 292 
(ч. 1 ст. 324) ЦПК [1, с. 241]. 
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Оскільки ухвалеШLЯ судового наказу пов'язане з задоволенням вимог 

сrяrувача безспірного характеру, то і скасування судоuого наказу судом, 

який його видав, пов'язане з наявнісп:о спору про право. Вр.1ховуючи це, 

для скасування судового наказу був визначений спеціальний порядок -
розгляд цього питання у тому суді, який його yxвamrn, а у ра.1і відмови у 

скасуванн.ї_ апеляці-ипому (касаційному) оскарженню підrхяrає ухвала 

про відмову у скасуванні судового наказу. 

Проте у боржника можуть існувати заперечення, що сrосуються не 

вимог сrяrувача, а, наприклад, порушення під час прий.ня.ття судового 

наказу норми СІ'. 96 ЦПК тобто законносгі прийнятrя зшrви та видачі 
судового наказу. 

Окрім цього, як :~ауважує Верховпий Суд України у Лисrі від 01.07.2007 
«Пракrика розгляду судами цивільних справ у наІ<аЗНому щювадж<еІmі>> у 
судовій праІ<ТІ-щі ВИНИІ<аІО'ІЬ також інші перешкоди для прийюrrrя заяви про 

видачу судового наказу. Наприклад: заява про видачу судового наказу може 

бути подана недієздатною особою; у провадже1mі суду вже є шшоrічна спра
ва наказного або позовного провадження між тими ж особами, про той же 

предмет та з тих же иідсrав; :ІаЯва може не підля:rати розгляду в суді через 

непідвідомчісrь; у спорі між тими. ж особами про той же rqх~цмет і з тих під
егав вже видавався судоlJий наказ або ухвалено судове ріш~1; nісля смерті 

фізичної оооби чи ліквідаціі юридичної особи, спірні відносипи з якими не 

допускають nравонасrупницmа тощо. У випадках н.аявносrі не передбачених 
cr. 100 ЦПК перешкод дJІЯ прийшrrrя заяви про видачу судового наказу, су
дам необ>dдно засrосовувати 3а аналоrією загаль1-rі положення (зокрема, cr. 122 
ЦПК для позовних заяв) та відмовляти у прийнятті заяв про видачу судового 

наказу. Проте, якщо суд цього не зробив та видав судовий наксr1, то яким має 

бути порядок оскарження судового наказу у цьому ВJшадку. 
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 293 ЦПК апетrя.ційному оскарженню підлягають 

ухвала про відмову у прийнятrі заяви про видачу судового наказу та 

ухвала про відмову у скасуванні судового наказу. Ухвала про прийняття 

заяви про видачу судового наказу, як і ухвала про скасування судового 

наказу, оскаржешnо не підлягають. 

З одного боку, за ч. 2 cr. 104 ЦПК боржникові роз'ясшоється його 
nраво подати заяву про скасуваНІІЯ судового наказу у ра:зт. заперечсюІЯ 

проти вимог сrяrувача. Проте оскільки відповідно до cr. 105 ЦПК у разі 
неподання такої заяви судовий наказ набирає закоиної сипи і видається 
ДІІЯ пред'явлех-nш до виконаmш, то у зазначених вmце випадках, SП<DJ.O 

суд видав судовий наказ, боржник також має подати :ІаяІІУ про скасуван

ня судового наказу . Такий висновок nідтверджується й 1им . що у наведе

ній нормі не йдеться про те, що судовий наказ не набирає :ІакОШіОї сили 
у разі його апеляційного оскарження. У цьому випадку cr. 105 ЦПК є 
спеціальною відносно загальної норми cr. 223 ЦПК 

Список .1ітератури: І . Цивільний процесуальний кодекс України: Наукnво
прш:тичний коментар І С.С.Бнчкова, Ю.В.Білоусов, В.І.Бірюков та і;~ . : За заг. ред. 
С .С.Бнчкової . - К. : Атака. 2008. - 840 с. 
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Сліпченко С. О. 

0СОБіlИВОСГІ ДОКАЗУВАННЯ ПРИ РО3Г АЯДІ СПРАВ 

ПРО ВІДШКОДУВАННЯ МОРААЬНОЇ (НЕМАЙНОВОЇ) ШКОДИ 

Поява особливої категорfі цивільних справ про відшкодуваШІЯ мо
ральної шкоди завдячує потребам практики. 

Необхідно зазначити, що доказування в справах про відшкодування 
моральної (немайнової) шкоди є складною проблемою, оскільки цивіль

не законодавство України тривалий час узагалі не містило поняття «Мо
ральна шкода» і не передбачало можливості їі компенсацfі. 

Зокрема немає однозначності в тому, що є предметом доказування. 

Практична цінність правильного визначення предмета доказуваШJЯ 

полягає в тому, що це дозволяє більш тоЧно встановити межі судового 
доказування та визначити належні та допустимі докази. Відповідно до ч. 

1 ст. 57 ЦПК можна стверджувати, що предметом доказування є будь-Які 
фактичні дані, якими обrрунтовуються вимоги і заперечення сторін та 

ішпі обставини, що мають значеШІЯ для правильного вирішення справи. 
Разом з тим, суперечливою є й класифікація фактів, які становлять 
предмет доказування. Слід зазначити, що весь процес доказування спря:
моnани:И: на nстановлеШІЯ не однотиnних за- матеріально-правовим і 

процесуальним значенням фактів. У зв' язку з цим можли:во виділити чотири 
rрупи різних за своїм звачешІЯМ фактів, які є об'єктом пізна:rшя суду. 

l. Юридичні факти матеріально-праВоВого хартапqл;. Їх встановлеЮІя: 
необхідне для праnильного застосування норми матеріального права, 

якою врегульовані спірні правовідносини, і правильного вирішення 

справи по суті Наприклад, у п.2 постанови Пленуму Верховного Суду 
України від 31 березня 1995 року. N2 4 «Про судову практику в справах 
про nідшкодування моральної (немайноврї) шкоди», роз'яснено, що 

спори про відшкодування фізичній: чи юридичній: особі моральної шко
ди розглядаються, зокрема: 

- коли пРаво на їі відшкодування безпосередньо передбачено нор
мами Констmуції або ви:пливає із їі положень; 

- у випадках, передбачених статгями 23, 1167 ЦК та інтим законо
д<UІством, яке встановлює відповідальність за заподіяння моральної шко

ди (наприклад: ст. 49 Закону України від 2 жовтня 1992 року N! 2657-ХП 
•<Про інформацію>>, cr·. 44 Закону від 23 грудня: 1993 року N~ 3792-ХП 
<<Про авторське право і суміжні права»); 

- при порушенні зобов'язань, які підпадають під дію Закону Украї
ни від 12 травня 1991 року N! 1023-ХП «Про захист п'рав споживачів» (далі 
-Закон N91023-ХП), чи інших законів, що реrуmоють такі зобов'язання і 
передбачають відшкодування моральної шкоди. Наприклад, ВJіріmуючи 

спори про відшкодування моральної шкоди, суд зобов' язаний: зазначити 
у рішенні, чи доведено факти, з якими закон пов' язу є наявність або nід
сутність правовідноси:н. Так, апеляційний: суд Київської області, скасо-
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вуючи 1 лиnня 2006 року за апеляційною скаргою міського Парку куль
тури і відпочинку рішення Білоцерківського районного суду у справі за 

позовом С. про відшкодування моральної шкоди, заподіяної йому вна

слідок спричинення його малолітній доньці тілесних ушкоджень серед

ньої тяжкості внаслідок несправності атракціону, виходив із того, що 

зазначену щ:коду позивачеві заподіяно з вини відnовідача й вона підттягає 

відшкодуванню на підсrаві cr. 1167 ЦК. Однак із матеріаrnв сnрави вба

чається, що правовідносини ~rіж сторонами виникли в 2СОЗ році, коли 

зазначена норма матеріального nрава ще не була чшmою. Позивач про
сив задовольнити вимоги про відшкодування моральної шкоди на під

сrаві Закону N!! 1023-Xll. Вирішуючи спір, суд належним чином не 
з'ясував, чи мали місце обсrа:вин:и, з якими закон пов'язу1' вщ,шкодувмшя 

.хuюдіяної nозивачеві моральної шкоди, чим підтверджуєrм:я факт запо

діяння йому моральних страждань, за SП<ИХ обсrавин чи ЯJО:и:ми неправо

мірНИ),ІИ діями (бездіяльнісrю) вони були заnодіяні та з чого позивач 

виходив, визначаючи розмір моральної шкоди. 

2. Дтсазо8і факти . Це обставини, які встановлені судом і дозволяюn. 

дійти висновку про наявнісrь або відсутнісrь юридично значущих фак
тів . У п.ll постанови Пленуму від 31 березня 1995 року l\f!! 4 зазначено, 

що при виріmеШІі сnорів про відшкодуваШІЯ моральної (немайновоі) 
шкоди, заподіяної особі поширенням відомостей, які не відповідакm, 

дійсності і nорочать їі чесп,, гіднісrь та ділову репутадію, необхідно 

враховувати роз'яснення, які Пленум дав у постанові від 28 вересня 1990 
р. Nt 7 «Про засrосуваШІЯ судами законодавсrва, що регулює захист чес

ті, гідності і ділової репутації громадян та організацій>>. Зокрема, у л. 3 
ОСГаШІЬої зазначено, що при розгляді цивільних справ, порушених у 

порядку, передбаченому n. 4 ч. 2 cr. 23 ЦК, суди повинні з'ясовувати, чи 
поширені відомості" про спростування яких пред' явлениV• позов, чи по

рочать вони чесп,, гіднісrь і ділову репутацію позивача та чи відповіда

КУГЬ вони дійсності. При цьому суди мають виходити з того, що позивач 

повинен довесrи факт nоширення відомосrей, які nорочать його чеСІо, 
гіднісrь або ділову репутацію, саме відповідачем, а той· зобов' язаний 

довесrи, що ці відомосгі відповідають дійсності. Віцмову в nозові про 

спростування відомосrей і відшкодування моральної шкоди суд повинен 

мотивувати відnовідно до вимог ст. 215 ЦПК 
3. Факпш, що мають значення для ptjry rrpoцecy і здійснення окремих пра

цесуальних дій . Це такі обсrавини, з якими пов'язано право особи на 
пред' явлення позову, дії судді при попередньому ршrл:яді цивільних 
справ, прийнятrя судом зусrрічпого nозову, заnеречення n.озову (cr. 3, 11, 
123, 128, 130 ЦПК). 

4. Факти, 8стtl1/о8лення ЯКlІХ иеобхідно суду дАЯ 8икожтня вихоВних і 
профіАакпшчних заВдань, наприклад ДJІЯ. винесення ш>ремої ухвали. Будь

){КИЙ із зазначених фактів, nерш ніж суд прийме його зг істинний, nо
трібно довесrи за доnомогою судових ;J.Оказів. 
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У правовій літературі предмет доказувашm визначено як сукупнісrь 

обсrавин, всr·ановлен:ня яких є необхідним для ухвалення судом закон
ного й обrрунгов;шого рішення. Ці обставини називають фактами, що 

підлягають всrановленню. Склад фактів, які належать до предмета дока
зування, визначаеться з урахуванням змісту заявлених вимш· і запере

чень, а також норм матеріального nрава, що повшіні бути засrосовані у 

кожному конкре-гному випадку. 

СакараН.Ю. 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕМІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАВОСУДДЯ 

1. Стапі 55, 124 Конституції України гарантують кожній особі право 
на звернен:ня до суду з метою захисту порушених, невизнаних чи оспо

рюваних прав, свобод та інтересів, тобто право на правосуддя. Однак, ані 

вищезазначені конституційні норми, ані норми міжгалузевого та галузе

вого законодавств.:~. не дають однозначної відповіді на те, що слід розумі

ти під діями, які пов' язані зі здійсненням правосуддя, та хто має нести 

цивільну відпОІІідальнісrь за порушення порядку їх здійснення. Хоча їх 

вирішення має не лише теоретичне, але й _практичне значення, оскільки, 

по-перше, впливає на виконання Україною взятиХ на себе згідно зі cr. 13 
Конвенції про захисr прав людини та основоnоложних свобод зо

бов'язань щодо забезпечення ефективного юридичного захисту. По
друге, як свідчить судова практика., кількість позовів, які пред' являються 
до суду з приводу неналежного здійснення правосуддя, відповідачами в 

яких висrупають судді або суди, посrійио збільшується, а суди по-різному 
вирішують питання щодо відкрипя nровадження у таких справах . 

2. Визначення: пон:ятrя «правосуддя» намагався дати Конституцій
ний суд України. Так, в абз. 3 п. 4 мотивувальної часrини рішення у 
справі за консги:rуційиим поданням 51 народного депутата України 
щодо відповідності Конституції України (консrитуцій.нОСІ'і) положень 
абз. 7, 11 cr. 2, c:r. 3, п. 9 cr. 4 та розділу VІП <<Третейське самоврядувашm» 
Закону Українv1 <<Про третейські суди>> (сnрава про зав;:~;ання третейсько
го суду) від 10.01.2004 р. N~ 1-рп/2008 він зазначив, що під nравосуддям 
слід розуміти сам:осrійну галузь державної діяльносrі, яку -суди здійсню

ють шляхом розгляду і вирішення в судових засіданнях в особливій, 

всrановленій законом процесуальній формі цивільних, кримінальних та 

інших справ. Ан;шоrічне визначення було сформульовано й в науці 
цивільного про:цесуа:п.ного права. 

Поява Посrанови Конституційного суду Російської Федерації від 
25.01.2001 р. N! 1-П у справі про перевірку конституційності положення 
п. 2 cr. 1070 ЦК РФ у зв'язку зі скаргами rромадян І.В . Богданова, А.Б. 

Зернова, С.І. Кальянона та М.В. Труханова змусило замислитися над 
nитаmшм, чи вся процесуальна діяльнісrь суду є такою, що пов' язана зі 

здійсненням правосуддя. Так, Конституційний суд РФ виходить з того, 

що nід здійснеНШJlМ правосуддя слід розуміти не все судоЧШІсrво, а лише 
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ту йuго частину, яка полягає в прийня1Ті актів судової влади по вирі

шеІПІЮ підвідомчих суду справ, тобто судових актів, що вирішують 

справу по суті. 

3. В науковій літературі склалося два Шдходи щодо вирішення окре
сленої вище проблеми. Так, перша хрупа вчених вважає, що nравосуддя 
та nравосудна діяльність зводяться лише до прийнятгя судових актів, 

якими вирішується цивільна сnрава, тобто реалізуються юрисдющійні 
nовноваження. Інші вчені не погоджуючись з таким <<вузьким» п.ідходом, 

зазначають, що вся судова діяльність щодо захисту, що відбувасться в 

цивільній процесуальній формі, oxonmoє поняття «правосуддя». 

4. На наш погляд, з позицією, викладеною в Постанові Конституцій
ного суду РФ, а також з «вузькИМ>> підходом щодо правосуддя та нраво

судної діяльносrі важко погодитися. По-перше, з ч. 2 ст. 1 Закону Украї

ни <<Про судоу~ій України», яка встановлює, що судова влада реалізу

ється шляхом зДійснення правосуддя в формі цивільного, господарсько
го, адміністративного, кримінального, а також конституційного судо

чинства, вбачається, що законода:gець не обмежує правосудну діяльність 

суду лише постаноwхенням судового рішення. Розглядаючи та вирішую

чи справи в порядку цивільного судочинсrва, суд здійснює правосуддя. 

По-друге, рішення суду може виконати свою функцію захисту поруше

них прав та охоронюваних законом інтересів за умови, якщо воно є пра

восудним, тобто законнии і обrрунтованим. Додержання лише частини 
процесуапьних нори, які регулюють порядок прИЙНЯ1Тя та проголо

шення судового рішешІЯ, не зробить його законним, якщо суддею або 
судом було, наприклад, nорушено закон п.ід час відкрИ1Тя nровадження 

у справі, провадження у справі до судового розгляду або навіть під час 
судового розгляду . По-третє, аналіз прецедентної практики Європейського 
суду з nрав людини дає можливість зробити висновок, що вся діяльність 
суду, починаючи зі звернення заінтересованої особи до нього і закінчуючи 

зверненням судового рішення до виконання, має відбуватися в певній 
nроцесуальній формі, яка повинна відповідати вимогам справедливості, 

публічності, забезпечувати розгляд справи в розумні строки незалежним 

та неуnередженим судом, створеним на підставі закону. 
На Шдставі викладеного, на наш попJяд, Шд діями, які пов' язані зі 

здійсненням правосуддя, сл.ід розуміти вреrуnьовану нормами процесу

альноГо Права діяльність суддів, пов'язану з відкрИ1ТЯИ провадження у 
справі, підrсловкою, розглядом справ у всіх судових інстсuщіях та звер

ненням судових рішень до виконання . При цьому, мова йде не про 

окремі процесуальні дії, які оформлені у вигляді судових рішень, а про 
їх сукупність, ·.roбro всі процесуальні дії з моменту звернення заінтересо
ваної особи до суду і до моменту виконання судового рішення. 

5. Не зупиняючись на питаннях щодо функціоНЗJІЬної та nредмстної 
юрисдикції судів розглядати вимоги щодо відшкодування шкоди, спри

чиненої під час здійснення правосуддя, в тому числі права на справедпи

ви"й: судовий розшяд, а також конструкції таких позовів, оскільки вони 
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вимаrають окремого наукового досліджешш, хотілося б відмітити, що 

такі вимоги не можуть пред' являтися безпосередньо до суддів, оскільки 
це призводить до порушення принциnу незалежності суддів та підко

решu їх лише закону, а також до втручання у процес здійснення право

суддя. Як зазначив Європейський суд з прав людини в рішенні у справі 
Рингейзен проти Австрі:і, в контексті п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав 
mодини та основоположних свобод. судовий орган має буrи незалежним 

як від виконавчої влади, так і від сторіІі у справі. 

Аналіз Основних принципів незалежності судових органів (п. 16), 
схвалених резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 
29.11.85 р. та 13.12.85 р., Європейської харті:і про закон «Про статус суд
дів>> (п. 5.2) від 10.07.98 р., висновку «Відповідальність суддів», підготов
леного першою експертною комісією Міжнародної асоціації суддів (Гу

ніс, 24-25 жовтня 1980 р.), висновку N!! 3 (2002) Консультативної Ради 
європейських суддів для Комітету міністрів Ради Європи про прИІЩИІІИ і 

правила, що регулюють професійну поведШку суддів, зокрема етичЮ 
норми, песумісну з посадою поведШку та неупередженіСТІ> (Страсбург, 

19.11.2002 р.) дає можливість зробити висновок, що незадоволена сторона 
може пред' являти позови про відшкодування шкоди, спричиненої під 

час ЗдіЙСНешІЯ правосуддя, ЛИШе ДО держави В особі відповідних органів 
державної влади, якими, на наш погляд, можуть виС'rупати суди, оскіль

ки саме на них покладена функція здійснення правосуддя. При цьому, 

підставами для відшкодування такої шкоди є ч. 5, 6 ст. 1176 ЦК. До речі, 
така конструкція позову вже знайшла своє закріплення, наприклад, в 

проекті Федерального конституційного закону РФ «Про відІІІКодування 

державою шкоди, спричиненої порушенням права на судочинство в 

розумні строки та права на виконання в розумні сrроки судових актів, 

які набрали закоииої СИЛИ>>, підгоl'Овленому Пленумом Верховного суду РФ, 

однак, в ньому, в якості орпшу державної влади, який діє від імені" Російської 
Федерац.U, визначене МіІrістерство фінансів Російської Федераціі. 

Жушманм.е. 

КААСИФІКАЦІЯ ВИБОРЧИХ СПОРІВ 

Питання пов' язані з правовою природою справ, які вникають з ви

борчого законодавства дедалі викликають обrрунтований: іІперес з боку 
науковців. В дискусіях про правову природу справ, які досліджуються, 

потрібно виходити з зміСІу поняття <<виборчі спорИ>> [1, с. 100]. Розуміlшя 
саме цього понятrя дає змогу точніше визначити правову природу справ, 

я:Ю виникають з застосування виборчого законодавства. Однак у право

вій науці не розроблений чіткий понятійний апарат виборчих спорів як 
правового явища. 

Позовне проваджешш, незалежно від виду судочинства в якому від

бувається розгляд спору, нерозривно пов' язане з вирішенням спору про 

право. Виділення трьох елементів спору про право - суб' єктів, предмета 
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та підстав - має nрактичне значення. Як зазначає М.. Д. Матієвський, 

лише з урахуванням названих елементів конструкція прw.ового спору 
має теоретичне та практичне значення: за допомогою епементіn спору 

визначають їх тотоЖJІість, що необхідно для розв' язашш питань, які ви

никають nри nри:йнЯтті позовної заяви суддею, зупинення провадження 

по справі та залишення позову без розгляду [2, с.5]. Досліджет-шя спору 
про право дозволяє зрозуміти такі питання цивільного процесуального 

права, як предмет судової діяльносгі в цивільному процесі, ПОНЯ'ГГЯ' ци

вільної сnрави та осіб, які беруть у ньому участь. У сфері сушільних 
відносин, які регулюються галузями матеріального права, постійно ви

никають правові питання. Законодавство передбачає різні шляхи їх ви
рішення. Одним з таких способів є розв'язання nраво ви" питань через 
mip, сторони в якому наділені рівними можливостями обrру:нтування 
своєї правової позиції, мають правову свободу. Вирішення правових 

ІІИТань за допомогою спора npo право иожливе не лише в тих матеріа
льних відносинах, де ст·орони наділені рівними правами та обов'язками, 

але й в тих відносинах де така рівність відсутня [2, с.б]. 
Представник науки конституційного права В. П . Іщенко визначає 

поНЯ'ГГЯ' виборчого спору таким чином : «Виборчий спір ·- це розбіжнос
ті, пов' язані з порушеІШЯм виборчих прав громадян при проведенні 

виборів до державних та місцевих органів влади, а такпж пр1;,: проведенні 

референдумів, які виріш)rються в адміністративному аб·J судовому по
рядку"[З, 408 - 409). Як видно з цього визначення, воно застосовується як 

в адміністративному, так і в судовому порядку вирішешІЯ цих спорів . Ю. 

А. Попова визначає виборчий спір, як «правові конфлікти, я:кі виника
ють між суб' єктами виборчих правовідносин у зв' язку з rюрушенням 
виборчих nрав заявника і які підлягають розгляду в адм.іністрати:вному 

або судовому порядку» [2, с. 101]. Для більш чіткого виявпення особливо
стей процесуальних засобів, які застосовуються судом при вирішеІші 

конкретного виборчого спору, певне значення має їх кла01фікація. 
Що стосується виборчих спорів слід зазначити на іс:н:уванпя різНих 

підходів щодо їх класифікації. Так, М. К. Треушников вваж:t.є можливим 

класиф.іхувати виборчі спори залеЖJІо від стадії розвитку виборчого 

процесу: 

- npo формування виборчих округів; 
- npo nравильності списків виборців; 
- про висунення та реєстрацію кандидатів у депутати; 
- nроведення передвиборчої агітації; 
- проведення голосування та підрахунку голосів; 
-закріплення результатів голосування [4, с. 14]. 
Така класифікація виборчих спорів, безумовно, заслуговує на увагу, 

а.;Іе, як здається, не :може вважатися вичерпною через з рі::Іноманіт:ність 

виборчих спорів як за суб'єктом захисту, так і за об'єктом ::пору . 
Більшість розробників класифікаційних ознак не торкаІ<лься та не вЮІЮ

чакль ті ознаки, які в більшості своїй трсщиційно вважаюгьс:я дос.Щцженими 
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вченими-rqюцесуалісrами. Здаєп.ся, що такі. кваліфікаційні ознаки, ЯІ< сrоро

на, я:ка заявняє спір, nорядок вирішення спору, причини виникнення спору, 

навряд чи можуть розrnяда'І"ИСЬ як підсrави для. класи:фіІ<аціі виборчих спорів, 

що мають значення для. судо'ІИНсrва. Cxopime це має значення при nрове
деШіі узагальнення по результат-dХ розrnяду виборчих спорів. 

Стосовно суІJочинства може бути прийнята така класифікаціИ:на 

ознака, як предмет виборчого спору. Предмет виборчого спору, який 

nЩлягає вирішенЕПО в суді, - це завжди спірне правовідношення, яке 

реrуmоється нормами виборчого законодавства. Предмет спору визнача

ється в заяві, яку подає заявник, звертаючись до суду, в якій він конкре

тизує, з приводу я:кого саме порушення виборчого права він просить суд 

розrпя.нути його вимогу [2, с. 103]. 
На наш погляд, класифікацію виборчих спорів можна здійснювати 

за різними ознаками, які безпосередньо пов' язані з сутністю спорів. 

Виборчі спори, на нашу думку, можна класифікувати таким чином: 
1. За об'єктом судового захисту: 
- спори про захист активного виборчого права; 

- спори про захист пасивного виборчого nрава; 
2. За предметом JJиборчого спору: -
- спори пон' язані з неnравильностями з списках виборців; 

- спори, пов'нзані з порядком утворення виборчих комісій відповід-
них рівнів; 

- спори, пов'язанні з порушеннями в ході проведення передвибор
чої агітаціі; 

- спори пов' язані з порушеннями при проведенні процедури голо
сування по виt:орах представників до органів місцевої влади та Верхов

ної Ради Автономної Республіки Крим, виборів народних депутатів 

України, виборів Президента Украіни; спори пов'язані з встановленням 
результатів виборів та референдуму; 

3. За суб' єктам:и виборчого спору: 

- спори за участю суб' єктів, які реалізують виборче право (виборці, 
ксuщидати на виборні посади); 

- спори за участю суб' єктів, які. наділені владними, в тому чис.тrі роз
порядчими повнеоваження:м:и (виборчі комісії різ1П1х рівнів, органи влади 
та місцевого сам:о-врядування:, ПОсаІJОВі та службові особи цих органів); 

- спори за участю суб' єктів, які. сnрияють реалізації виборчих прав 

(довірені особи. кандидатів, засоби масової інформації, виборчі блоки та 
об'єднання, громадські організаціі, ініціативні групи виборців). 

Список літера1-ури: І . Попова Ю. А Судопроизводство по делам, возникающим из 
публично-правовЬІх тнешений (теоретические проблемЬІ). Краснодар : КГАУ, 2001. -
247 с 2. Матисвс•:ий М. Д. Научное наследие (сборник научнЬІХ трудов).- Кубанекий 
государственньІй )НИ6ерсите-r. - Краснодар,-2002.- 143 с . З . Избирательное право и юби
рательнЬІй nроцеСІ: в Российской Федер:щи:и : Учебник ДІІЯ ВУЗов /Оrв. редактор- д.ю. н . 
А. В . Иванченко.-· М .: Норма, 1999.- 856 с. 4. Треушников М. К. Судебная защита изби
рателLНЬІХ прав в Роо;ии 11 Вестнн.к Моск ун-та, Серия \І . Право.-2000. - .N"2\. - C.S-"\4. 

343 



Степаненко Т. В. 

ПРОЦЕСУААЬНІОСОБАИВОСТІСУДОВОГОРОЗГАЯДУСПРАВ 

ЗА ПОЗОВАМИ ПРО ЗАХИСТНЕВИЗНАЧЕНОГО КОАА ОСІБ 

1. Досліджешm особливостей розгляду різних категорій цивільних 
справ з розвитком національного законодавСТDа сrає все більш актуаль
ним і заслуговує на пильну уваrу процесуальної науки. Це обумовmоєть
ся, перш за все потребами судової практики, оскільки на сьогоднішній 

день має місЦе постійно зростаюча розмаїтість справ, що розглядаються в 
порядку цивільного судочинства, проте далеко не всі особливосrі проце

суального розгляду тих чи інших категорій ~.~;ивільних справ знаходять 

своє відображеШІЯ у законодавстві, що сrворює певні ускладнеШІЯ при їх 
розгляді і породжує судові помиm<и. 

Пропонуємо звернути увагу на деякі особливості судових процедур 

на стадії судового розгляду у досrатньо новій для судової практики кате
горії цивільних справ - справ за позовами про захист прав та інтересів 
невизначеного кола осіб. Як традиційно зазначається в юридичній літе

ратурі, процесуальні особливОСІі розгляду тіє'і чи іншої категорії цивLТІЬ
них справ залежать иасамперед від специфіки спірних матеріально

правових відиосии, що є предметом судового розгляду, а також інших 

факторів (соціальних, політичних, екоиоміч:ffИХ і ін.). У досліджуваній 
категорії справ, на нашу думку, такими ви:шачальними факторами є 
перш за все об'єкт судового захисту - неперсоніфіковаиий суспільний 
інтерес, та особливий ·суб'єктний склад на боці позивача - иевизначене 
коло осіб, nрава чи інrереси яких захищаються таким позовом одночасно. 

2. Певними особливостями характеризується процесуальний меха
нізм інформувашm учасників процесу про його хід та результати. Відпо
відно до ч. 1 ст. 158 ЦПК, розгляд судом циві;rьної справи відбувається в 
судовому засіданні з обов'язковим повідомленням осіб, які беруть уч.асrь 

у справі. Особливий суб'єктний склад иа боці nозивача, - иевизначепс 

коло осіб, характеризується такими сnецифічними рисами як кількісна й 
nерсоиальна невизначенісrь, несr·алість, численність, неможливість пер

соніфікації та залучt'.ння до участі у справі кожної особи з иевизиаченої 
групи. В літературі проnонується два основних варіанта вирішення да

ного nитання. За першим варіантом, виконання обов' язку суду сповісти
ти осіб, в інтересах яких розпочато справу, про відкриття провадження у 
справі й дату судового засідання, а також про результати судового роз·· 

гляду має здійснюватися шляхом публікації оголошення в офіційному 
друкованому виданні, засобах масової інформації, nовідомленню по 

телебаченню тощо (Н:.К.Мяснікова, Н.ІО. Сакара). За другим варіантом 

вирішеІПІЯ даного питання, особи, в інrересах яких пред' явлено позов, 
мають сповіщатися про процес за даним позовом лише один раз за весь 

час проваджеШІЯ по справі, а саме про його результати після набрання 

рішенням законної сили (Н:.С.Батаєва). При v;ьому така публікація пови-
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нна мати місце· Jrише у випадку задоволення позову про захист прав чи 

інтересів невиз fІаченого кола осіб. 

Більш доціm.ною нам уюшяєrься перша з вищезазначених точок зо

РУ щодо необхідн:ості сповіщення невизначеного кола осіб як про від
криття провадже:н:ня у справі, час ra місце судового розгляду, так і про 

ухвалене рішешщ по справі. Це сприятиме реалізації закріш:Іених ч. 2, 9 
cr. 6 ЦПК вимог щодо гласносrі та відкритості судового розгляду, зокре
ма права на інформацію про час і місце розгляду своєї справи, а також 

про результати розгляду справи. . 
Також, процесуальною особливісnо даної категорії справ, що 

пов' язана з попередньою й випливає з неї, є відсутнісгь необхідності 
перевіряти JШКУ нсіх учасників процесу з числа невизначеного кола осіб, 
п:ри<ІИНИ їх нея:в:ки, не обов' язково заносити відомості upo явку учасників 
цієї групи до журналу судового засідання. 

3. Відповідао до ч. 1 ст. 173 ЦПК на початку розглЯду справи по суті 
судом обов'язково повишю бути з'ясован:і такі питання, як чи підтримус 

позивач свої в~rмоги, чи визнає відповідач вимоги позивача та чи не ба

жають сторони укласти мирову угоду або звернутися для вирішення 
спору до третейського суду. Специфік-а об'є:к:rу судового захисrу по да
ній категорії справ обумовлює неможливість за волевиявленням особи, 
яка пред' я.вилг, nозов на захист невизначеного кола осіб, відмовиrися в 

судовому засід.шні від позову (разом з тим, особа, яка пред' явила такий 

позов, не позбавлена права подати заяву про залишення позову без роз

гляду) . Суд зо(іоІt'язаний перевіриги всі заявлені вимоги, докази, якими 

обrр)'Нl·овуються вимоги й заперечення сторін, й вирішити nиrання по 
cyri. Крім цьо11:>, характер спірного nравового конфліюу визначає й іншу 
процесуальну особливісгь - по даній категоріі справ є не можливим укладен
ня мирової }'l"Оди або пе~ання спору на розrnяд 1.реrейського суду. 

Слід заува)Юrги, що вищевикладеними особливостями не обмежу

ється специфіш1 судових процедур у досліджуваній категорії справ, їх 

коло може бути розПІИрено й бути об'єктом подальших теоретичних 
досліджень. 

Бортнік О. Г. 

31І.ОВЖИВАННЯ СІ'ОРІН ПРИ РЕАlІ.ІЗАЦІЇ РОЗПОРЯДЧИХ ПРАВ 

Відповідно до ст. 27 ЦПК особи, які беруть участь у справі зо
бов'язані добросовісно користуватися своїм.и процесуальними правами. 

Цивільний процесуальний кодекс, надаючи сr"Ороиам та іншим осо

бам, які берут~:. участь у справі, широкий комплекс засобів процесуаль
ного захисrу, майже не передбачає відповідальносгі за їх зловживання. 

ВеJГИКий обсяг суб' єкти:вних процесуальних прав створює високу вірогі
дність ЗЛОВЖИІ!анНЯ НИМИ. 

Процесуаn:ьні права сторін поділяють на дві Ірупи: розпорядчі права 

сторін (здійснешІЯ я:ких вrтиває на рух справи або пов' язані із розnоря-
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дженням предметом спору) та загальні nроцесуальні права, які не 

пов' язані із здійсненням матеріальних прав під час розгляду справи, 
розпорядженням предмету спору. Як правило розпорядчі процесуальні 

прав знаходяться під конrролем суду. Відповідно до статей 174 та 175 
ЦПК якщо визнання позову відповідача або мирова угода суперечить 
закону або порушує права, свободи чи інтереси ішпих осіб, суд не при
ймає відповідні розпорядчі дії та продовжує судовий розгляд. Ці норми 
грають важливу попереджувальну роль у запобіганні зловживтшям 

процесуальними правами. 

Втім цивільне процесуальне законодавсrво не встановлює обов' язок 
суду при реалізадіі таких прав як укладепня мирової угоди та визнання 

позову, так і відмові від позову, зменшенні чи збільшенні розміру позов

них вимог, зміні підстави або предмета позову перевіряти наявнісл, об
ману, насилля, погроз чи добросовісної помилки. Добросовісна помилка, 

допущена стороною внаслідок відсутності роз'яснення судом правових 
наслідків зазначених процесуальних дій, у цьому випадку не розглядається, 
оскільки в<rинення зловживання моЖІІИВе лише при прямому умислі 

Так, вчинення стороною розпорядчої дії може бути викликано об
маном іншої сторони. Наприклад, відповідач пропонує укладення миро

вої угоди чи відмовитися від позову, обіцяючи виконати певні діі відпо
відно до домовленості, але наперед знає про неможливість її виконання . 
Відмова від позову позбавляє особу на пред'явлення тотожного позову. 

Щодо мирової угоди діюче законодавство не містить прямих процесуа
льних гарантій її примусового виконання. Посилання позивача на по

милку може бути підставою для скасування відповідної ухвали в апеля

ційному порядку у випадку, якщо буде встановлено невиконання судом 

обов'язку щодо роз'яснення сторонам правових наслідків їх процесуаль
них діі та належної перевірки судом дотримання закону, що підтверджу

ється практикою розгляду справ апеляційними судами. 

Розпорядчі дії сторін можуть бути направлені на обхід імперативних 
норм. Наприклад, відповідно до ст. 40 КЗпП встановлені досить чіткі 
підстави для розірвання трудового договору за ініціативою влааrика чи 

уповноваженоІ'О ним органу. В судовій практиці є непоодинокими випа
дки, коли звільнений працівник подає позов про поновлення на роботі 

та виплату заробітної плати за вимушений проrул, суд при досліджешrі 

доказів виявляє незаконність звільнення. Працівник, розуміючи недоці

льність роботи на даному підприємстві після такого конфлікту, а влас

ник чи уповноважений орган - поновлення на роботі небажаного пра

цівника та виплати заробітної плати за вимушений проrул, укладають 

мирову угоду, )'МОвами ЯКОЇ Є наступне: працівник ВЇДМОВЛЯЄІ'ЬСЯ від ПОЗову, 

а влааіИК чи уповноважений орган у свою чергу змінює у трудовій книжці 

підешву звільнення, зазначаючи їі як <<за згодою егорін». Нерідко такі миро

ві )'l"'Оди судами визнаються, а егоролами виконуються. Втім, така мирова 

угода є такою, що суперечить закону, оскільки при їі укладенні егорони 

своєю домовленісrю змінили імперативні нормп, закріплені у КзпП. 
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Недобросовісне використання сторонами своїх прав може бути на
правлено на спричинення шкоди правам і законним інтересам інших 

осіб. Так, представник державного органу чи органу міщевого самовря
дування визнає завідомо необrрунтований: позов за зловмисною домов
леністю з позивачем, порушуючи публічні інтереси; з метою звільнення 

майна з-nід арешту (частіше нерухомості чи автотранспорту) за домов

леністю відповідача з членом його родини або бJІИЗьким родичем 
пред' являються позови про визнання права власносr·і на це майно, які, 
природно, визнаються відповідачами; представних юридичиої особи -
акціонерного товариства укладає мирову угоду і тим самим завідомо 

допускає порушення прав акціонерів товариства; укладення мирової 

угоди при активній процесуальній співучасті чи без співучасті може бути 

направлено на позбавлення прав на предмет спору інших співвласнихів. 
Також мирова угода може укладатись з метою необtрунтоваяого набутrя 

прав на майно, яке отримати при загальних умовах особа не може. Такий 

спосіб відомий судовій практиці як один із інструментів «рейдерів». 

Судом не завЖди належним чином перевіряється закошrіСJ·ь таких 
розпорядчих дій, як визнання: позову, мирова угода, оскільки здебільшо

го судді мають досить формальний підхід до Ю!Х· Це обумовлено різни-
1m факторами: судді іноді не мають часу на всебічне дослідження обста
вин, які необхідно встановити для оцінки: законності розпорядчої діі, чи 

НЕ' бажають цього робити, вважаючи, що справу вже не потрібно вирішу

вати по суті, а відповідальність всебічно покладена на сторони та ін. 

Зловживання правами часто залишаються непоміченими, а на вияв

лені іноді виnлинути не моЖJl-иво, оскільки лише шляхом апеляційного 

або касаційного оскарження можливо скасувати ухвали, постановлені із 

порушенням законом. Ініціатива такого оскарження надана сторонам, 

яким як правило таке становище .вигідне. 

Зловживання сторонами своїми розпорядчими правами є прямим 
Наслідхом відсутності у цивільному процесуальному законодавстві ме

ханізмів впливу, в тому чис.;Іі. й відповідальності як сторін за зловжютн

ня правшrn, так і суду за недотримання обов' язху належним чином кон

тролювати законність так11х дій. 

Рябченко Ю. Ю. 

ПРОБ.lІ.ЕМИ ПІДСУДНОСПУ СПРАВАХ ПРО ЗАХИСГ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 

Згідно ч. 5 ст. 110 ЦПК [1], щодо позовів про захист прав споживачів 
встановлено альтернативну підсудність. Втім_ Глава 1 Розділу 3 ЦПК 
містить окремі норми, які за своїм змістом суперечать цьому загальному 

правилу. На практиці це може призвести до порушень прав споживачів 
як позивачів. З метою усунення такого становища, у цій роботі проnо
нуються певні зміни до чинвого законодавства. 

Як вже було зазначено для nозовів про захист прав споживачів зако
нодавство встановлено апьтернативну підсудність. Виняток становлять: 
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1) позови, ІЦО пред'яІшяються до перевізників 'Ш доrонорJм перевезення 
вантажів, пасажирів. багажу, попІТи -· пред'являютьс_я зг: місцезнахо

дженням перевізника (ч. 4 ст. 114 ЦПК); 2) позови, що винЕ.к.ають з прн· 
воду нерухомого майна - пред'являються за місцезнахоцж:>нням майна 

чи його частини (ч. 1 ст. 114 ЦПК). 
3а загальним правилом, виключна піJJ:судність має шрев<ну над аJJJ>

тернативпою та зага11мюю. Таким чином, позови, що іВИЕІП;ають із ДОН)

ворів перевезення вантажів, пасажирів, багажу, JJ :)JЛГИ поюш1 ;і 

пред'являтип. споживачем за місце:ншходжеfпtям перевізпнка. Ar1e міс .. 
цеперебуван:ня перевіс:ниІ<а може знаходитиСJ, на значніІ' ві,п.стані iJi.'J 

місця проживання споживача, що може лично усюJі'ІДНfПvІ захист ннм 

своїх прав. 

Особиста участь'.' такому процесі пов'язана'! деякими І"руднощашІ .. 
Jокрема, поїздкою, відрядженням за кордон, необхідністю юятн ві.а:пуст

ку, матеріальними витратами. Правда 3а допомогою прсщсІюшика МІ'/k 

на вирішити ці проблеми [2]. Втім, очєнидпо, що фігма·:-нтевізник має 
набагато більше мажпивостей направити свого нредсгавнию1 до інлJогп 

міста, ніж споживач, тому з метою надання рівних можпвостей сторо

нам дпя захисту свt>ї>: прав, мабуп, треба внее1и зміну .'\0 ч. 4 ст. 114 ЦП':. 
доповнивrпи їі такою фраюю: «крім П·)ЗШ•ів у справах нро залист tІp<PJ 
СІЮЖИВаЧіН». 

Хотіrюся б звернути увагу і на наступне. По'!ови 1 то ·JахисІ пр;ш 
споживачів можуть прсд'явпятись за місцем проживанн~ споживач.1 ,,,, 
за місце111 заподіяннн нrкоди чи виконання договору (11. 15 ст. 110 ЦПК\. 
Ця норма поюrикан.; гюлеrшувати споживачам доступність до правосуп· 

дя. Але, :1гідно зп. 1 ч. 1 ст. 116 ЦПК, суд може передати справу на роJ
гляд іншому суду, я:кщо задоволено клопотаmІЯ відповідача, місце про .. 
живання або знаходження якого неві,п,оме, про передачу справи за міс

цем його проживаmІЯ чи місц<знаход;ження. 

Більш того, згідно ч. 2 ст. 17 ЦПК, спраuа, нере;~ана '· о.1,ного суду до 
іншого в порядку, всганопченому ст. 116 UПК, повинна бути прийн:па 
до провадж~~ння судом, якому вона надіслана. Таким чином, якщо по>н

вач не знає місцезн;,ходженвя (адреси! відпоІJідача, 'СО відповідач \ЮЖс 

цим скористатисІ,, ·щ·шач.шши. папрнклад, шо rюJнвач неправили1'' 

зазначив його місце прожищшня [3, с. :299] і на цій підстав заявити юю

потанвя перед судоu про передачу справу до його (відповідача) місце 

проживаFПІЯ. Причому суд не зможе перевірити дані чідповідача про 

його місце проживання, оскі.ш.ки відпові;J.но до ч. 1 ст. 21 :.>акону УкраJ:ни .. 
<<Про державну реєстрацію юrнщичних скіб та фіш<ших осіб· 
підприє.иців» [4] від\lМОсrі з Державнш·о реєстру юридичних осіб та фі
зичних осіб- підпрнєм:ців можуть бути отримані державними оргашо~ми 

тіпьки за їх запитом, одн<ш ч. •і cr. 10 ЦПК, не надає судс·ві права рс·бнr., 
запити до Д,ержавного р~..:стру ані з в.шпюї ініціативи, нj :sa кпопотгJН· 
ням сторін. 
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Отже, місце· нрuжи.ва1шя фі>ичнсї особи-п~щри•;:мця до моменту 

отрюшн:ня судсм кпшюташіЯ ·3алиш:апrмепся нЕвідомим суду. Керува
тися в такому ІІИJ шдку суд:>Вим тлу ;наqенІ-tям п5 Jюстю-юви Плев) му 

Верховного Суду '(країни NQ5 від 12.04.1996 р. <:Гіро практику ролшщу 
циі!і.>Іьних справ в 1юзовами про захист прав СІЮЖИВ<tqіВ>:· [5} видається 
дещо спірним, с.с,.і.сІьки перєд:ача спрани в порядку зад.оволашя вищеза

значоюго кюІІ<>ТіН!НЯ нес передачею з мотивів непідсудності. 

Фурса СЯ. ШіІЖає, що кпопо1аНІtіl, передбачене н.l ч. 1 ст. 116 ЩlК, 
фа~<.пrчно є ~лспсrанням про зміну підсудності . Але це не о:шачає, що 

передача справи 3а ЛlК~lМ кrюrютанаям є перєдання.м :5 мотивіІІ непідсу
дності. Адже є с,_ 5 ст. 110 ІJ:ПК, яка вишачає, якому суду підсудна конк
реJна справа. Підставою зміни під;судності у даному випадt:.у є кпопо

танв:І нідІ JОВі'J,1Ча, п.l ч. 1 ст. 116 ЦПК, а не непі).І,судпість справи пер
вшrн<.шу суіJ.'І !t•, <. 385]. На<:лщком ПG!lдНШJ та зацоІІо;,єння :>алшченаго 
К.'ЮН•лання мо~"' .:ппи, наприr-..rшд, передіJШШ снраЕи та прийняті'я: ij до 

проu,с:дІКення судсм і.rІшого міста, що змусить споживача витра•шти бага

то часу на я:вку н< суцові засідання. Це може суттєво ускпаднити спожи

иаЧt'f.і -;ах ист й.оrо прав. Якшо rюложення п.1 ч. 1 ст. 116 ЦПК спрямоване 
на забt>зш.>ч~шн: пра~ила про підсудніс1ь, БИ3нач€ноrо у ч. 2 сг. 109 ЦПК, 
то во~ю супере". ИІ ь природі підсудності справ про НХ11СТ прав спожива

чів. Вра.•овуючи ЕІ·ІUJ,евикпа;J,ене, проновуо-ю обмежити дію попоження 

п.1 •1. 1 ст. 116 ЦПК на справи про захист прав споживачів. 

Сuисшс літера·при: 1. Цивільн>~й прс,цесу<І.J!hНІ'іі коде.<с України: від 18.03.2.004р. 
N~ 1618 lV !/ RІ!іОМ}Сті Верховноі Радk-1 Укрг.їни - 2004 -- .N5• 40, (N2.Y!• 40-42), --стор. 1530. 
-- <>. 492 - 08 жовпш (із змінами). 2, Рябс:нь ММ. «Як досягrи ус:шху в цивільній спра
ві?>> І Рябець ММ., З6ікан ЯЛ , Тихоненко І В - Х . Фоліо, 2006. -- 315 с. J Кравчук В М 
Счхщ::1я і тактІ-ша ІJИ!<і•Іьнсн' про:.Іссу І Кравчук В М -- К. А1іка, 2003 - 352 с. 4. Про дер
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08 <.:ерІІН~ (i:J '>МІН•І•-Н<], '5 Про прапику ро:11·,1я.пу ІІИш~мшх с.11рав ::а позовами про захист 
пра., •:tк-живачів · nопанова Пленуму Верковного Суду УІ<раїнн .У~ 5 від 12 04.1996 (Із 
змtнами) // ЗбІрню' ~с·стшюн пленуму Верховного суду України в цивільних спранах та з 
загальних вита.:ь і963-2005 рр -- Х· «Одіссей", 2006.- 472 с. 6. Цивільний процесуал~
ниV. кодє~кс УкраїЕн fІауково-праk-rичний коментар у 2 т І [Фурса СЯ.,. Фурса Є.І .. Щер
бакС B.J , Jазаг. рєд. СЯ Фурси.--- К ВидавецьФvрсаС.Я, КНТ, .'006- T.l.- 912с. 

Котенко С. О. 

ПРОІЛСУА/ІЬНІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГААУЗЕВИХ 

ПРИНЦИПІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 

Чинний LІПі<. ,,акріruпоє низку галузевих пршщипів цивіm.ноІ·о 

процесуатrьного грана: диспозитивносгі (о·. 11), процесуа11ьної активнос
ті сторін (ч. 3 п·. 1 0), змалшьності (ч. 1 cr. 10), рі'шосгі сторін (ч. 1 ст. 31), 
До'lтимання ЦІІХ принципіІІ забезп~чується Jакріплев:но у законодавстві 
сис!'І~мою гарангій. Різновидом нравоних І·араЕrій є циві.Jп.но

процесуалиІі гщх;нтії. До них ві[дюсяться такі, що зас:осовують упонно-
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важені державою юрисдикційні органи процесуальні засоби, які закріп
лені у нормах цивільного процесуального права, та забезпечують належ

ний рух і розвиток процесу по кожній цивільній справі в межах встанов

леної законом процесуальної форми з МЄ'І'Ою найбільш ефективного 
досягнення бажаного результаrу. Цивільно-процесуальні гаранrі'і - це 

властивість самого цивільно-процесуального права, його процесуальних 

иорм та процесуальних інстиrутів. РегулювашІЯ процесуальних відно

син здійснюється за допомогою регулятивних та охороНІОвальних норм. 

Як і усі норми права, процесуальні норми містять санкції, наявнісrь яких 

вже само по собі повинно забезпечувати дотримання приписів рехуляти
вних процесуальних норм, або мовлячи інакше, дотрИМашІЯ завданої 

моделі цивільно-процесуальної форми захисту прав. Крім регулятивних 

норм в цивільному процесуальному праві використовуються спеціальні 

охороНІОвальні норми, а також спеціальні охороНІОвальні інсrmути, які 

дають змогу забезпечувати належний рух цивільної справи у суді або 
іншому органі цивільної юрисдикції в межах передбаченої законодавцем 

модепі цивільно-процесуальної форми захисту прав громадян та органі

зацій. У цьому і полягає їх службова роль. 
CJriд розмежовувати загальні та спеціальні цивільно-процесуальні 

гарантії захисту прав громадян та організацій. Загальні цквільно
процесуалльні гарантії - це гарантії, які визначаються самою сутrю циві

льного процесуального права, тобто самою цивільно - процесуальною 

формою захисrу прав, паприклад судовою, побудованою законодавцем 
на засадах принципів права. Чим ближче існуюча модель цквільно
процесуальної форми захисту прав до ідеальної, тим більше гарантова

ності захисту прав та законних інтересів громадян та організацій. Спеці

альні цивільно-процесуальні гарантії - це охороНІОвальні норми та ін
стиrути цивільного-процесуального права (наприклад інституrи: зупи

нення провадження по справі, залишення заяви без руху ,відкладення 

розгляду справи, закритгя проваджешіЯ по справі та ін.) . 

До видів спеціальних цивільно-процесуальних гарантій відносяться: 

1) санкції цивілно-процесуальних норм- можливість настаюrя нега

тивних наслідків для суб' єктів цивільних процесуальних правовідносин, 

які не дотримуються приписів процесуальних норм. В цивільному про

цесуальному праві заесосовуються специфічні санкції -можІJИВісrь скасу

ваШіЯ судового рішеШіЯ (ухвали), можливість закритrя проваджеШіЯ по 
справі або залишення заяви без розгляду та ін.); 

2) відповідальність - ВШІИВ на поведінку суб' єкта правовідношення 
волею іншої особи. В цивільному процесуальному праві викорисговуєть
ся у якості гара1rrій п'ять видів відповідальності - матеріальна, криміна
льна, адміністративна, дисциплінарна, та специфічна процесуальна 

(насташІЯ негативних процесуальних наслідків). З урахува.нням заrапь
них та спеціальних цивільно-процесуешьних гарантій можливі два різно

вида санкцій та відповідальності - за порушення вимог цивільно

процесуальної форми захисту прав, (принципів цивільного процесуаль-
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ного права, на підставі яких вона збудована) та за не дотримання охоро
юовальних норм цивільного процесуального права; 

3) контроль -апеляція, касація, переmяд за винятковими обсrавинами. 

ГузеК.А. 

ФОРМИ УЧАСП ПРОКУРОРА В СТАДІЇ ВИКОНАННЯСУДОВИХ РІШЕНЬ 

1. Відповідно до ЦПК, у випадках, вегановлених законом, прокурор 
здійснює у суді представництво інтересів громадянина або держави в 

порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законами, і може здій

снювати предсшвmщгво на будь-якій стадії цивільного процесу (ч. 2 
ст. 45 ЦПК). Ідентично діяльнісrь прокурора регулюється у адміністра
тивному та господарському судочинствах (ч. 2 ст. 60 КАС, ч. 1 ст. 29 ШК 
). Разом з тим, реалізація відповідної конституційної функції по предста
вництву відбувається не тільки під час розгляду в суді цивільних (адміні
стративних, господарських) справ, але і у виконавчому провадженні, як 

завершальній стадії судового провадження. 

2. Діяльнісrь прокурора повинна здійсюоватися на всіх сrадіях про
цесу у визначеному законом порядку і в певftій процесуальній формі, 
під якою слід розуміти закріплr.ні у процесуальному законі можливості 

впливу його діяльності на розвиток процесу. Прокурор, реалізуючи 

предстаnницьку функцію, може впливати своЇМИ діями на розвиток ци

вільного (адміністративного, господарського) процесу шляхом: пору
шення процесу, звернувшись до суду із заявою про захист прав, свобод та 

інтересів інших осіб, або державних чи суспільних інтересів (ч. 1 ст. 45 
ЦПК, ч. 1 ст. 60 КАС, ч. 1 ст. 29 ШК); всrупу у справу на будь-якій стадії 
судового процесу, розпочатого іншою особою (ч. 2 ст. 45 ЦПК та ч. 2 
ст. 60 КАС, ч. 1 ст. 29 ШК). 

Між тим, форми участі прокурора у виконавчому провадженні, як 
процесуаrrьний порядок реалізації nрокурором представницької функ
ції, законодавчо залишаються не повнісrю вреrульованими. Такий ви

сновок можна зробити, виходячи з аналізу Закону України «Про вико
навче провадження», який детально не регулює порядок організації та 

діяльності прокурора у виконавчому провадженні, а місrить лише вказі
вку на те, що державний .виконавець відкриває виконавче провадження 

на підставі виконавчого документа за заявою прокурора у випадках 
представництва інтересів громадянина або держави в суді (п. 2 ст. 18 
Закону України «Про виконавче провадження «) . Із зазначеного правила 
випливає, що, по-перше, прокурор самостійно визначає підстави для 

відкритrя виконавчого провадження, по-друге, його зверненНю до Дер
жавної виконавчої служби, стосовно відкриття виконавчого проваджен

ня, повинно передувати виконання ним функції по представництву 
інтересів громадянина або держави по цій же справі в суді. На наш по
гляд, зазначена умова не узгоджується із загальними засадами правового 

реrулювання діяльності прокурора в суді, передбаченими ЦПК, КАС, 
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ГПК України та обмежує його у вільній реалізацll конституційної функ
цііпо представНИЦТБу інтересів громадянина або держа1т у виконавчо

му провадженні. 

3. При закрішІені форм учасrі прокурора у виконанчому прова
дженні на законодавчому рівні, слід враховувати, що дане провадЖення є 
складовою часrиною судового розгляду та завершальною сrадією судо

вого провадження, а тому, діяльність прокурора по реапізадіі предсгав

ницької функціі при виконанШ судових рішень не повинна відрізнятися 

від аналогічної його діяльності в судовому процесі. У цьому зв'язку, в 

Законі України <<Про виконавче провадження>> необхідно передбачити 
можливість реалізацllпредставницької функцlі прокурором як у формі 
порушення виконавчого провадження, ІШІЯхом звернення: прокурора до 

державного виконавця із заявою про захисr прав, свобо)J та інтересів 

інших осіб, або державних чи суспільних інтересів, так і у формі його 
вступу у провадження, розпочате сrяrувачем. При цьому, участь проку
рора у будь-якій формі не повинна nш!' язуватись з його учасrю в конк

реnrій:справі, як це зазначено в п. 2 cr. 18 Закону України «Про виконав
че провадження>>. 

4. Окремої правової регламентадІі потребує діяльніСJ'Ь прокурора 
при виконанні судових рішень у формі його вступу в розпочате прова
дження. На сьогодні, змісr такої діяльності при розгляді судом цивіль

них, адміністративних та гоаюдарських справ в ЦПК, КАС та ШК Укра

їни залишається не визначеним. А Закон України <<Про виконавче про
вадження>> взагалі не передбачає такої форми участі прш•:урора. Тому, 
вирішення цих питань має не тільки важливе теоретичне, але, перш за 

все, практичне значення. 

Єфременко В. В. 

ПІДГОТОВКА ДОСУДОВОГО РОЗГ АЯДУ 

СПРАВ ПРО СТЯГНЕННЯ ААІМЕНТІВ НА ДІТЕЙ 

1. В науці не існує єдиного загальновизнаного та осrаточно визначе

ного підходу до структури цивільного процесу . Одні науковці вважають, 

що цивільний процес складається з настуrmих сrадій: порушення циві

льної сnрави, підготовка ЦІ>mільних справ до судового розглsщу, nерегляд 

рішень і ухвал, які не набрали законної сили; перегляд рішень і ухвал, 
які набрали законної сили; перегляд рішень у зв' язку з ноr:овиявленими 
та винятковими обсгавинами; виконання: судових рішень. Ці автори 

вважають, що цивільні справи проходять три обов' Я:ікові стадії - пору·· 
шення справи, підготовка сnрави до судового розгляду, судовий розгляд, 

а інші стадІі - апеляційний та касаційний перегляд справ, nерегляд 
справ у зв' язку з нововиявленими та вивятковими обсrавинами, приму

сове виконання судових рішень - є факультативними. Інші автори схи
ляються до думки про необхідність обrрунтування: структури цивільного 
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процесу з урахуванням термінології законодавця, а також співвідношен

ня понять «стадія>> та «Провадження•>. Вони дають визначення прова

джеmІя як системи процесуальних дій, об'єднаних затальною метою 

певного виду судочинсrва, кожне з яких складається з трьох окремих 

сrадій, а саме - відкриття проваджеюtЯ у справі, підготовки справи до 

розгляду, судового розгляду. 

2. Новий ЦПК закріплює такі види проваджень: наказне, позовне, 
окреме, апеляційне, касаційне, провадження у зв' язку з винятковими 

обсrавинами, провадження у зв'язку з нововиявленими обсгавинами. У 

розділ Ш ЦПК «Позовне провадження>> включено гл. З <<Провадження у 

справі до судового розгляду>> і з огляду на включення до зазначеного 

розділу гл. 2- «Пред'явлення позову. Відкриття провадження у справі>> 

та гл. 4 - <<Судовий розгляд>>, уявляється можливим дійти висновку про 

збереження у чинному законодавстві класичної трьохсгадійиої моделі 

сrруктури <<Провадження». Це припущення підкріплюється ч. 1 cr. 126 
ЦПК, яка прямо і послідовно називає всі три сrадії. Тому, з урахуванням 

викладеного, назва глави З ЦПК ВИІ<Jrикає певні заперечення. 

З. У чинному ЦПК (cr. 130) на суддів покладено обов'язок з'ясувати 
можливість врегулювання спору до сrадії судовоГо розгляду, а саме: чи 

не відмовляється позивач від позову, чи визнає. позов відnовідач, чи не 

бажають егорони укласrи мирову угоду або передати справу на розгляд 
третейського суду. За наявносrі будь-якої з цих обсrавин вирішення 

справи. відбувається без сrадїі судового розгляду. У справах про сrяrнен

ня аніментів припусгимим с визнання позову відnовідачем, за певних 

обсrавин- відмова позивача від позову, сумнівним видається укпадення 

мирової угоди і зовсім неприпусгимим, як правило, - передача справи на 

розгляд третейського суду. З огляду на те, що у більшосrі справ про стя
гнення аліментів на дітей очевидною є безспірністJ. суб' єктишюго права 
та порушення його відповідачем й з урахуванням предмету доспідження, 

можна дійти висновку про вірогіднісrь розгляду справ про сrягнешш 

аліментів за скороченою процедурою, тобто в nорядку наказного прова

дження. Ot.J<LThKИ чинний закон такого спрощеного порядку розгляду 

зазна'lених справ не передбачає, видаєтьсЯ необхідним внесення змін до 
ч·. 1 ст. 96 ЦПК шляхом доповнення їі пупКтом відnовідного змісrу. 

4. У випадку визнання позову відповідачем у повному обсязі суд по
сrановляє рішення про задовопення позовних вимог. Це рішення пови

нно відnовідати низці вимог, які пред' являються до нього законом, в 

тому числі й cr. 21З ЦПК. Одночасно виріпІується питання про негайне 
виконання судового рішення згідно п. 1 ч. 1 cr. З67 ЦПК. Відnовідно до ч. 
1 cr. 209 ЦПК, лосгановити рішення можна тільки після судового розгля
ду, тому навіть за умови повного визнання позову відnовідачем, ухвален

ня рішення на попередньому судовому засіданні видається не безсумнів
ним. Зазначені суперечносrі усунути в змозі тільки законодавець. 

5. Якщо позивач вирішив відмовитись від позову, суд посгановляє 
ухвалу про закриття проваджешш у справі, однак суд може і повинен за 
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наявності певних обсrавин (cr. 174 ЦПК)- не прийняти: вjдмови позива

ча від позову. 3 урахуванням того факту, що аліментні ПJРаІ3овідносинп 
подовжені у часі, деякі автори не вважають захритгн провадження у 

справі про сrяrнеІШя аліментів внаслідок відмови по:~ивача від позову 

обсrавиною, що перешкоджає тому самому позивачу звернутись до суду 

знову з позовом, який буде не тотожним, а зміненим. 

6. Визшuшя судом мирової уrоди між сторонами має наслід:ком захритгя 

провадження у справі При цьому виникає nитання щодо обс:;пу взаємних 
посrупок, на які можуть піти сторони у mравах про сrялІе:ння атrіменrів, і чи 

може суд за'І1Jердити мирову угоду :на rriдcraвi укладеюm між поро:нами до

.говору відповідно до cr·. 190 СК, оскільки наслідком укпадання такої угоди є, з 
одного боку, припинення права на аліме:нги, а з другого·- взятrя :на себе ін

тим з ба1:ьків обов' язку утримувати дитину самостійно. Вра:<овуючи, що 

зазначена норма є новелою і їі засr'ОС)'В81ШЯ не набуло досгатпього розповао

джешщ виникає необхіднісгь у дослідженні порядку 'fi реалізаціі. 
7. На розгляд lрЄТЄйського суду справи про сrягнення алі.м:еJ:rгів не мо

жуть передаватись, оскіпьки не підвідомчі йому відповідно до r.r. 4 cr. 6 Зако
ну <<Про тре~ейські судИ>>. Проте винятком є підвідомчіс1r·ь третейським 

судам спорів, які виникають з ІІDnобних договорів. Оскіньки •L 2 cr. 93 СК 
надає подружжю можливісrь врегутовати свої майнові відlюо1;ни не rільки 

поміж собою, але й по від:ноше:нюо до дhей, розмір та порядок сппати алі

ме:нrів може бути врегульований шлюбним договором. Тому при зверненні 

до суду з позовом про сrяrнен:ня аліменгів на утримання дітей у випадку, 

коли ці ІІИтаІШЯ виріп:rуюІ»ся nunобним договором, виникЕе певна колізія, 

пов' язана з визначеІШЯМ. підвідомчосrі тр~йському суду аrорів, які вини

кають при невиконrоші умов шлюбного договору (якщо таким договором 

прямо передбачається такий порядок його розгпяду). 

Се.менец А. И. 

НЕКОТОРЬІЕ ВОПРОСЬІ ОКАЗАНИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

По сравнению с mк УкраиньІ 1963 г., тк УкраиньІ 2.004 г. (далее 
ШК) содержит ряд новЬІх положений. В сrатье 12 тк решшзована идея 
cr. 59 Констmуции УкраИНЬІ по обеспечению реализации закреплЄННЬІХ 
прав и свобод человека и гражданина. В cr. 59 закреплено право каждого 
на правовую помощь. 

Право на правовую помощь - гаран'Г!'Ірованная Консrиrуцией 

УкраИНЬІ возможносrь физическо!'о лица попучать юридические (право
вЬІе) услуги. 

Кроме того, в cr. 56 тк четко указано, кто же может ОJ<азьmать пра
вовую помощь: 

1. Правовую помощь может оказЬJвать лицо, яв,-шющееся: спе:циалисrом 
в обласrи праваипо закону имеюшее право на оказание пра~оной помощи. 
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Рассмстрев nриведеННЬІе вьШJе сrатьи, можно обратить внимание на 

некоторме nроблеМНЬІс вопрось~: 

1. Правовая: помощь, предосrюш:яемая адвокатами регламентируется 

законом <<Об адвокатуре УкраиньІ» от 19.12.1993 г. с изменениями от 

11.07.2003 г., а также главой 4 ГПК- << Учасrник гражданского процесса>>. 

Представительсr·во как инсrитут гражданского процесса обеспечJmа

ет все возмоЖІnrе вариантьr оказани:я правовой помощи. 

Адвокат, ПJ>ОІ')'рор, органьr rосударствеmюй власти, орrаньr месrно

rо самоуправлє:ния, физические, юридические лица, УnОJшомоче:ІШЬІЙ 

по правам человека в Верховном Совете УкраинЬІ могут оказьrвать юри

дическую nомоЩІ. в процессе. 

Сомнительносr'Ь необходимосr-и введения cr. 12 и особеюю cr. 56 
ПІК подтверж,дается слеДующим: 

1. Отсутсrвует закон, регламентирующий сrатус ипорядок деятель
носrи специа.rrисrа в обласrи права. 

2. Закон о праве оказания правовой помощи не существует. 
З . Права лица, оказьrваrощего правовую помощь, указаннме в ч. 2 

cr. 56, вьІЗьmают удивление: практически зто лицо в процессе бесправно. 

Возfrикает во рос: зачем лицу, имеющему предсгаnителя в процессе 
еще один nомощник? -

Предсгпвляется, что поПЬІТКи обьRснить необходимосгь наличия 

СГ. 12 И 56 ШК ІІВ.lJПОТСЯ неубедительНЬlМ:И. 
Инсr-иrут представительства досrаточен для решения вопроса об 

оказании любого вида помощи в процессе и не нуждается в введении 
необоснованнь:rх нововведений. 

Масюк В. В. 

ПРЕЮДИЦІААЬНИЙ ХАРАКТЕР РІШЕННЯ ТРЕТЕЙСЬКОГО 

СУДУ В ЦИВІАЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

У цивітrьному судочинстві рішення третейських судів, в тому числі 

міжнародних І<Омерційних арбітражів не є nреюдиціальними. Однак, 
часrина 2 cr. 35 П1К передбачає, що факти, встановлені рішенням гос
подарського суду (іншого органу, який вирішує господарські спори) під 

час розгляду однієї справи, не доІюдяться знову при вирішеmrі іюrrих 

спорів, в яких беруn. учаСІ'Ь ті самі сrорони. Зазначена норма передбачає 

що преюдидіальrrий характер може мати й рішення іншого органу, який 

вирішує господарські оргмrи. Таким органом відповідно до cr. 2 Закону 
України <<Про третейські суди» є третейський суд, який вирішує спори, 
що в·иникають як з цивільних правовідносин так і господарських . 

Необхідність вирішення зазначеної проблеми зумовлюється також і 
тим, що факти всr·ановлснні. рішеІmям третейського суду можуть бути 

покладенні в соенову рішення _господарськоrо суду. В подальшому ж рі

шення господарського суду може лягти в основу рішення суду, RКИй 
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розrлядає спори в порядку цивільного судочинства, для якого рішення 

третейського суду не є преюдиціальним. 

Однією з причин того, що рішенням третейського суду не надається 

преюдиціального характеру є те, що третейськиП суд у відповідності до ст. 5 
Закону УкраІни «Про ·судоустрій>> не здійснює правосуддя, оскільки, не 
входить в судову систему. Третейський розrляд є альтернативною формою 

вирішення спорів, а третейський суд згідно ст. 2 Закону України «Про тре
тейські суди>> є недержавним незалежним органом, що утворюєrься: за уго

дою або відповідним рішенням заінrересованих фізи'ІНИХ та/ або юридич

них осіб у порядку, встаноменому Закону України «Про треrейські суди>>, 

дня вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських право

відносин. Третейський розгляд не пов' язаний процесуальною формою, а 

лише процедурою загальні межі якої окреслено законом. 

У даному випадку слід або змінити норІоІ)' ШК та не надавати рі

шенню третейського суду преюдиціального харак'rеру, або доповнити 

відповідною нормою ЦПК та надати преюдиціального характеру рішен

ню третейського суду. 

Проте, якщо не надавати рішенням міжнародних комерційних арбі
тражів преюдиціального значення то, процесуальний закон не повною 

мірою узгоджуватиметься з обов'язками, взятими Україною відповідно 
до міжнародних договорів. Крім того, якщо ст. 3 Закону УкраІни <<Про 

третейські судИ>> перед третейським судом поставлено завдання по захи

сту майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів 

сторін третейського розгляду ПІЛЯхом всебічного розгляду та вирішення 
спорів відповідно до закону, а також якщо ст. 6 Закону України «Про 
треrейські суди>> відповідні суди наділені компетеІЩією по розшяду 

справ, що виникають із цивільних та господарських правовідносин, то 

для виконання поставлених завдань рішеюrя гретейського суду повинно 

мати такі самі властивості, як і рішення суду загальної юрисдикції. За

значене надано б змогу більшою мірою заоопечити належну та дієву 

реалізацію рішень третейського суду . 

У випадку внесення змін з приводу вищезазначеного до ст. 61 ЦПК, 

для забезпечення законності моЖЛИІІо зробпти застереження, що пре
юдиціальними є виключно ті рішення третеІ1ського суду, які перебува

ють на стадії виконання чи вже виконані. Іншими словами, поставити в 

залежність преюдиціальність рішення третейського суду від наявності 

ухвали про його примусове виконання. 

Слід також зазначити, про те, що рішення ухвалене в порядку циві

льного судочинства повинно мати преюдиціальний характер nід час 

розгляду справ третейським судом. Це обумовлюється тим, що третейсь

кий розгляд не повинен мати переваг під qac встановлення обставин 
справи перед судом, який є органом державної влади та здійснює право

суддя. Обов' язок третейського суду, як недержавного незалежного орга
ну, згідно ч. 2 ст. 11 Закону України <<Про судоустрій>> виконувати рі
шення суду. 
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Ліснічая Т. В. 

ПІД СТ АВИ, ПРЕДМЕТ ТА ЗМІСТ ЦИВІlІЬНОГО ПОЗОВУ 

ПРО ЗАХИСТ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 

НА ЖИТТЯ, ЗДОРОВ'Я, СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ 

Традиційно в межах юрисдикційної форми захисrу виділяється за
гальтtй і стщіальний порядок захисrу цивільних прав. 

Загальний порядок захисrу здійснюється шляхом звернення до суду 

з позовом, заявою, скаргою, згідно зі статrями 15, 16 ЦК [2] . 
Загальний порядок захисrу особистих немайнових прав сьогодні на

буває нового значення, притягує увагу осіб, що намагаються захистити 
своє порушене право, і саме судовий захист права на життя, здоров'я, 

свободу та особисrу недоторканність є найменш дослідженим, адже 

переважна більшість робіт, що присвячеm аналізу судового захисrу осо

бистих немайнових прав, присвячена судовому захисту таких особистих 
немайнових прав як честь, гідність та ділова репутація. 

Право на. звернеш·ІЯ за захистом до суду є одним із найважливіших 

суб'єктивних прав в галузі правосуддя. Тому ч_ивільно-процесуальне 

законодавство закріпmоє положення, відповідно до якого будь-яка заці

кавлена особа має право на звернення до суду з метою захисrу оспорю

всшого або порушеного права чи охорошова.ного законом інтересу. 

Основним засобом юрисдикційної форми захисту будь-яких 
суб' скпmних цивільних прав та інтересів є позоВ, тобто вимога про здій

снешІЯ правосущ.r,я, що адресована до суду, з одного боку, і вимога до 
иідповідача про виконання його обов'язку, про визнання наявності або 

відсутності правовідносин тощо, з іюnого боку. 
Проаналізуємо, що є підставою та предметом цивільного позову про 

захист особисгих немайлових прав на такі нематеріальні блага, як жит1·я, 

здоров'я, свобода та особиста недоторкашrіСІ-ь. 
Як правило, наслідком завдання шкоди через посяrання на такі осо

биСІ'і немайнові права фізичлої особи, як право на життя, здоров'я, сво
боду та особисту недоторканІrість, є настання моральної шкоди. Оrже, і 
позови про захисr таких прав, поряд з інnrими вимогами (наприклад, 

припинити дії, що порушують право - в разі, якщо порушення має три

валий характер, або усунути загрозу, та ін.) міститимуть вимоту про 
відшкодування завданої моральної та матеріальної шкоди. 

Цивільний позов про захист nорушених особистих немайнових прав 
фізичної особи може бути поданий як в порядку цивільного судочинства 
(в разі відсутності в діях чи бездіяльності особи, винної в настанні шко
ди, ознак злочину), так і в кримінальному процесі (позов до осіб, визна
них вmпІИМИ у скоєнлі злочину). Проведений Крикуновим О. В. систем
НИй аналіз арсеналу кримінально-процесуальних засобів ліквідації осо
бистих немайнових наслідків злочtту, на його думку, дозволяє ствер

джувати, що вирішення цивільного позову про компенсацію моральної 
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шкоди судом є основним сrюсобом ліквідаці.і немайнових наслідків зло

чину [1, с. 7] . Науковець пропонує дифереІЩіювати підегани цивільного 
позову про відшкодування моральної шкоди в кримінальному процесі 

на мatttepiaAмty (фактичну) та юридичпу, зокрема, матеріально-правову 

та процесуально-праnоnу [1, с.7]. 
Використовуючи таку диференціацію підстав позову, спробуємо 

проаналізувати підСІсtви, предмет та зміст ци8ільпого лозову про захист 
особистих немайнових прав фізичної особи на житгя, здоров'я, свободу 

та особисту недоторкаюrість. 

МатеріаАьиою підставою цивільного позову про захисr особиСІ"ИХ 

немайнових прав, на нашу думку, є посягання на особисті немайнові 

права· на житгя, здоров'я, свободу та особисту недоторка~шість, та (або) 
завдання шкоди названим немайновим правам фізичної осс•би внаслідок 

такого посяrаюrя - фізичної та (або) матеріальної, та (або) моральної. 
Таким чином, даний вид зобов'язань випливає з неправом:(рного акта

правопорушення, тобто протиправного, вmпюго заподіяШІЯ шкоди 

деJJіктоздатною особою. Зазначимо, що, в разі завдання шкоди житгю 
або здоров'ю фізичної особи, вина не завжди є обов'язковою підставою 

настання цивільно-правової відповідальності. 

МатеріаАьtІо-пра8о8ою підставою у всіх випадках необхідностІ зве

рнення до суду про захист виступають СІ<lтті 15, 16, 22, 23 ЦК Процесаjа
АЬІtОІО підставою позовного проваджеюІЯ про захист порушеного права, 

і, зокрема, порушеного особистого немайнового права фізичної особи в 
Іjи8іАьному прОІ{есі є ст . 3 ЦПК. 

Предмешам позову про захист особиаІUІХ немаuно8их праВ фізичної осо

би, на нашу думку, CJriд вважати вимоrу позивача про захисг свого прана, 

яка. в залежносrі від виду та ступеюо порушення немайно11оrо права, може 

формутоватися у виrnяді вимоги про припинЄШІЯ дій, сrгрямованих на 
завдання шкоди особистим немайновим правам, відшкодуваюІЯ завданої 

шкоди, та ішпих вимог, nередбачених частиною 2 ст. 16 ЦК в якосгі сnособів 
захисту цивільних прав. Зміа11ом позовної вимоги про захиа· особистих 

немайнових прав фізичної особи виступає бажаний: результат, який має на 

меті досягти позивач - захисr свого права :ra відпп<одування завданої шкоди 
(моральної та маrеріапьної), в разі її завдаRНя. 

Список літератури: І . Крикунов О.В. Цивільний позов про компенсацію моральної 
шкоди в кримінальному процесі Україин : Автореф. дис . .. . к.ю. н. - К,2002.- 18 с . 

• лосяrа.иня на особнС1.; немайнові nрава в даному випадку виділено як 
о~>.-рему матеріальну підставу цивільного позову про захист особистих немайно
вих прав через те, що особа може вимагап1 захисту своїх порушених прав і за 

умови відсутності шкоди, для того, щоб запобігти іТ настанню. 
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ШадураД.М. 

ДО ШП АННЯ ПРО КРИТЕРІЇ ПРАВОСУ ДНОСЛ СУДОВИХ 

РІШЕЮ. У СПРАВАХ ПРО ТАУМАЧЕННЯ ЗМІСІУ ПРАВОЧИНУ 

З прийняrrнм нового ЦК з' янилось баrато нових положень, які по
требуюгь своrо осмислення як з точки зору «Матеріальних» підстав, так й 

процесуап:ьноrо механізму їх застосування в мЕ:жах цивітrістичноrо (циві

льного та господарського) процесу . Одним з них стали ст. 213 ЦК «Тлу
мачеюUL змісту нравочину>> й практично тотожна їй за змістом ст. 637 ЦК 
«Тлумачення ум:ов договору», аналог яких до цього часу був відсутнім у 
цивільному законодавстві, через що уваги інституrу тлумачення правочи

ну (договору) вітчизняними правознавцями довпrИ час не приділялося. 
На сьогодн1 вже майже ні в кого не 'виникає сумніву доцільність за

кріплеюUL ЦИ>< положень у цивільному законодавстві, адже досить часто 

необхідно вст:~.новити відповідність llriж волею коtrrрагентів та їх волеви
явпенням, зокрема, при недостатньо повному і нечіткому формулюванні 

окреlІfИХ у&ЮЕ· договору, при виюаненні суперечностей: між контраген

тами стосовно сутності договору, порядку та способу виконання догові
рних зобов'я,;ань, при використанні в договорі незрозумілих термінів 

тощо, коли с-rороюо~ при викладенні умов договору або не звернули ува
ги на редакцію договору в цілому чи окремих його частин, або встанов

mоючи певні уаюви, розуміли їх неоднаково [1, с. 150] . Як зазначалося 
представ:шn<ами ще доревоmоцій:ної правової школи, будь-який право

чин містить ІЮJПО особи й, безумовно, можливі випадки; коли виюаає 
сумнів стосовно змісrу і обсяrу її вираження в ньому; нерідко зустріча

ються вИІІадки, коли необхідно з' ясувати, яким був ЇС'І'ИННИЙ намір сто

рін, які вчиюmи правочин, що не завжди можливо зробити, виходячи з 

буквального смислу слів, у яких вони висловини свою волю [2]. 
Стаття 213 ЦК встановлює заJ·альні правила тлумачення правочинів, 

а також суб' єктів цієї діяльності - ними можуть бути як самі сторони 

правочину, так й суд. Питання про правJmа і «Матеріальні» підстави 

застосування цієї статті ЦК вже було предметом дослідження окре.\ІИХ 

правознавців, таких як: М.М. Сібільов [3], О. А. Беняневич [4; 5], 
С.А. Агафонов [6], С.О. Тен:ьков [7; 8] та деяких інших [9]. 

Водночас потребує з' ясуваІОUL також питання критеріїв правосудно
сті судових рішень у цій відносно новій категорії справ. У зв' язку з ЦJtм 
за результатами аналізу судової практики, на нашу думку, на сьогодні

шній день можна сформулювати такі основні положеЮUL, які підлягають 

врахуванюо rrpJt вирішенні судами цієї категорії справ. 
1. Не під.1ягають розгляду за ст. 213 ЦК вимоги про тлумачення по

ложень докуие1rrів, які не підпадають під визначення цивільного право

чпну, наприклад, положень колективного договору, укладеного між 

адміністраціею підприємства і його трудовим колективом. У зв' язку з 
цим навряд чи можна визнати законним рішення Переяслав-
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Хмельницького міськрайошюго суду Київської обласrі від 13.05.2008 р. у 
справі N~ 2-601/08 [10]. 

2. Не підлягають задоволешпо вимоги про тлумачення змісту право
чину, якщо позивач таким чином намагається факТИtІНо визнати право 

власності на майло при відсутності правовстановлюючого документа на 

таке майно (див ., наприклад, рішення Печерського районного суду м. 

Києва від 23.10.2008 р. у справі N~ 2-2715/08 [10]). 
З. У cr. 213 ЦК йдеться mппе про право суду тлумачити (утоЧнити) 

правочин, який для сторін чи сторони є неясним чи незрозумілим, проте 

зазначена правова норма на дає суду права змінювати його (див., напри

клад, рішення апеляційного суду Рівненської обласrі від 18.12.2008 р. у 

справі N~ 22-1065/08 [10]). 
З. Ухилення суду від вирішення вимоги про тлумачення змісту пра

nочину, заявленої позивачем, є підставою для скасування судового рі

шення і направлення справи на новий розгляд (див., наприклад, ухвалу 

Судової палати у цивільних справах ВерховноГо Суду України від 
04.10.2006 р. у справі N~ 6-8501св06 [10]). 

4. Суди не можуть за власною ініціативою тлумачити змісг правочи
ну, якщо такої вимоги не заявляє жодна із його сторін (див., наприклад, 

рішення апеляційного суду Волинської області від 05.07.2007 р. у справі 
N~ 22ц-511/07 [10]). 

5. Суди повинлі відмовляти в задоволенні вимог про тлумачення 
змісr]' правочину, якщо це мас наслідком спростування висновків суду, 

зроблених при роЗІJІЯді інших справ щодо цього правочину (див., на
приклад, рішення апеляційного суду Хмельницької обласrі. від 12.02.2008 
р. у справі N~ 22ц-4З1/08 [10]). 

6. За cr. 21З ЦК не допускається, щоб при тлумаченні ЗМЇСГ)' право

чину здійсшовався пошук волі учасника такого правочину, який не 

знайшов відображення у тексгі самого правочину (рішення Судової па

лати у цивільних справах Верховного Суду України від 27.08.2008 р. у 
справі N~ 6-11З29св08 [10]). 

7. За загальним правилом, якщо за змістом правочину є незрозумі
лими частки майна, які підлягають розподілу .між сторонами, при тлу

мачешrі такого правочину за cr. 21З ЦК вони визнаються рівними (див., 

наприклад, рішення Фрунзенськрго районного суду м. Харкова від 

18.06.2007 р . у справі N! 2-3465/07 [10]). 
8. Допустимою при вирішенні цивільних справ є практика 

пред'явлеюUІ зустрічного позову про тлумачення змісту правочину, 
яким виключається можливісгь задоволення первісного позову про спо

нукання до виконання умов такого правочину (див., наприклад, ухвалу 

апеляційного суду Дніпропетровської області від 23.05.2007 р. у справі N~ 

1З84/2007 [10]). 

Список літераrури: І. Беляневич О.А. Тлумачсиня договорів// Вісн. госп. судочин
ства.- 2001.- N2 2. - С. 157-164; 2. Дормидонrов Г.Ф. Система римского права. Общая 
часть. - Казань, 1910 [Електронний ресурс] 11 Все о праве. - Режим дое1упу : 
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ворів [Електрошшй ресурс] 1/ Центр економічної освіти. - Режим доступу: 

www.ceo.kiev.ua/ar:l .php; 6. Агафонов С . Особливості тлумачення змісту правочину в 
українському зако-юдавств і //Юрид. журнал.- 2005.- N2 11.- С. 95-98; 7. Теньков С. 
Тлумачення змісту п~·авочину як предмет судового розгляду// Вісн. госп. судочинства. -
2006.- N2 2.- С. 159-162; 8. Тенькоn С . Тлумачення змісту правочину як окрема категорія 
судових спорів (огляд судової практики) 1/ Вісн . госп . судочинства - 2007. - N2 3. - С. 71-
74; 9. Юдин З. Толкование договора как раз новидность толкования права // Юридический 
вестник. - 2003. - N2 3. - С. 85-88. І О . Єдиний державний реєсrр судових рішень [Елект
ронний ресурс] . - Режим доступу: www.reyestr.court.gov.ua. 

Глуш/j·ова Д. Г. 

ДО ПИТАННЯ УЧАСП CПEЦIAlliCfA ПІД ЧАС 

ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ДОСУДОВОГО РО3Г lІ.ЯДУ 

1. Широкі можливості для залучення· спеціаліста наявні на другій 

стадії цивільного суцочинства - провадженні у справі до судового роз

гляду. В процесі щійснення nідготовки справи до розгляду <..')'ддею вчи

нюється ряд процесуальних дій, до яких доцільно долучати спеціаліста . 

До таких дій можемо віднести: призначення експертизи, забезпечення 
доказів, оПИ'Іування: сторін під час попереднього судового засідання, 

підготовка судових доручень, забезпечення позову. 

Допомога спеціаліста може бути корисною для визначення роду і 

виду експертизи . Під час розгляду конкретної справи у судді м.ожуть 

виникати сумніЕ.и, чи слід, наприкпад, призначати психіатричну чи 

психо.:юrічну експертизу, або в даному випадку найбільш доцільною є 

КОМШІексна. СJ~ажімо, ЯКЩО у справі призначається судово-ПСИХОЛОГіЧНа 

експертиза, rniд правильно визначити їі вид, наприклад, експертиза 

емоційних сгані.ІІ чи експертиза визначення змісту і ієрархії основних 

мотиваційних ліній особистості. 

Судам іноді важко правильно і чітко сформулювати в ухвалі питан
ня, на які ексnерт повинен дати відповідь у своєму висновку, а іноді вони 

мають загальrпrй характер [1, с. 24]. З метою недопущення подібних 
недоліків в ухвалі про призначешrя експертизи, під час формулювання 

питань експергу судді доцільно консулиунатися із спеціалістом. Су1Тє

вою перевагою такш'о консультування є обізнаність спеціал.ісга відносно 
сучасного рознитку відповідної галузі спеціальних знань, що сприятиме 

недопущеюnо вюпочею·ІЯ до ухвали питань, на які неможливо дати від

повідь через недостатній рівень наукового розВІ1ТКУ або відсутність екс
пертної методики:. 
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Видається доцільною консультація спеціаліста під час визначення 
об'єктів та матеріалів, що підлягають направлешпо на експертизу . Не 
завжди суддя має достатні знання, щоб вірно визначити коло матеріалів, 

необхідних ДІІЯ спеціального дослідження (наприклад, для проведення 

бухгалтерської або психологічної експертизи) [2, с. 159]. 
Згідно з частиною третьою статті 144 ЦПК при визначенні об'єктів 

та матеріалів, що підлягають направленню на експертизу, суд у необхід

них випадках вирішує питання щодо відібрання відnовідних зразків. 
Відповідно до частини другої статті 54 ЦПК, відбір зразків для прове~ 

дення експертизи є різновидом технічної допомоги спеціаліста, отже, 

процесуальний закон відносить відбір зразків до функцій спеціалісl'а. 

Оскільки отримання експериментальних зразків для порівняльного до

слідження повинно забезпечуватися їх належною якістю і кількістю [3, с. 
173], покладання обов' язку відбору зразків на спеціаліста видається ціл
ком виправданим. 

Про звернення суду за консультацією спеціаліста під час призна

чення судової експертизи слід зазначити в ухвалі про призначення екс

пертизи. 

2. На другій стадіі цивільного судочm1ства, rriд час проваджеюrя у 
справі до судового розгляду призначається і проводиться попередне 

судове засідання. Аналізуючи частину шосту сrатті 130 ЦПК, приходимо 
до висновку, що під час попереднього судового засЩання суддя прово
дить опитування сторін. Якщо під час такого опитуваюrя зачіпаються 

питання, розуміння яких потребує звернення до спеціальних знань, 

доцільним буде залучення спеціаліста. 
В попередньому судовому засіданні суд, відповідІю до пуикту 

п'ятого частини шостої статті 130 ЦПК, вирішує питання про залучешІЯ 
до учасгі у справі перекладача. ВизначенІІЯ рівня розуміння української 
мови іноді уявляється складнии для особи, J[Ка не має відповідної спеціа

льної освіти, тобто ие є спеціалістом-мовознавцем. Через це видається 

правильною пропозиція В.Т. Маляренка -під час вирішення питання 

про необхідність призначення перекладача звертатися за консультацією 

до фахівця-мовознавця [4, с . 43]. Такий фахівець матиме процесуальний 
статус - спеціаліст, і сприятиме судові у вирішенні названого питання 

шляхом надання висновІ..-у щодо рівня володіння учасником процесу, 

щодо J[КОГО у суду існують відповідні сумніви, мовою судочинства. 

Відповідно до частини першої ·статті 132 ЦПК суд, J[КИЙ розглядає 
справу, у разі необхідносгі збирання доказів поза межами його територі

альної підсудносгі доручає відповідному <.:уду провести певні процесуа
льні дії. В ухвалі про судове доручення викладається, зокрема, перелік 

питань, поставлених судом особам, які беруть участь у справі та свідку. У 

форм:уJІЮванні названих питань судові може допомогти спеціаліст, якщо 

Йдеться про питання, що складно окреслити, не маючи відповідних спе

ціальних знань. 
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Однією з допусrимих на другій сrадії цивільного судочинсrва про

цесуальних дій є витребування доказів, що є одним із способів забезпе
чення доказів. Проведення консультації із спеціалістом під час розгляду 

клопо·гашІЯ про витребуваm-ІЯ доказів дозволить уникнути помилок при 

визначенні особи, в якої знаходиться доказ, більш правильно сформуmо
вати назву доказу і, в разі необхідності, навести його опис. 

За загальним правином подання сторонами до суду доказів здійсню

ється на другій сгадfі цивільного процесу, до моменту їх дослідження під 

час судового засідашІЯ подані докази необхідно зберегги у незміІmому 

вигляді. Речові докази до набрання рішеШІЯМ законної сили зберіrають
ся у справі або за окремим описом здаються до камери схову речових 

доказів суду. Заходи щодо збережеm-Ія доказів можуть носити техніко

кримШаліетичний характер (консервація об' єктів, що мають доказове 

значеШІЯ, покрипя їх захисю1Ми ІШівками тощо) [5. с . 30], в такому ви
падку видається необхідним залучати спеціаліста, який допоможе суду 

обрати належний спосіб збережеm-ІЯ речових доказів, а також сприятиме 

правильному застосуваШ-ІЮ так01·о способу. 

В порядку забезпечення доказів під час здійснення підготовчих дій 

судом може бути проведений допит свідків,. а тако~ огляд доказів за їх міще
знаходженням, огляд речових доказів, що швидко псуються. У разі nідсутності 

обспшии, що роблять неможливими допиr свідка і огляд доказів nід час судо
вого розгляду, на другій стадіі цивільного процесу такі процесуапьні діі не 

проводяться, через це дослідження особливостей участі спеціаліст у здійс

нешrі вказаних дій буде проведено в насrуnиому nідрозділі. 
Про участь спеціаліСІ·а у проведеюrі rrідrотовчих дій слід зазначиги в 

ухвалі про закіІrчення підготовки справи до судового розгляду, що поста

новЛІОЄТЬся в порядку, визначеному частиною nершою статті 156 ЦПК. 

Список літератури : І . Шерстюк В. Зкспертиза по делам о разделе домомадення // 
Советская ЮСfИЦИJІ. - 1979. - N!!9. - С. 24-26; 2. СахІюва.Т.В. Судебная зкспертиза.- М : Городец, 
1999.- 368 с.; 3. Белкин Р.С. Зксперимент в спедственной и судебной пракrике.- М: Юридичес
кая лнгераrура, 1964. - 224 с.; 4. Маняренко В.Т. Про мову кримінального судочинсmаІ/Вісник 
Верховного Суду України. - 2000.- N2 2.- С. 41-44; 5. Белкин РС. Собирание, нсслІЩ<>вшше 11 

оценка доказательств. Сущносrь и меrодЬІ.- М: Наука, 1966.- 295 с. 

Колісник О. В. 

ДЕЯКІ ПРОБАЕМИ ФОРМУВАННЯ ИА11ЕЖНОГО 

СКJІАДУ СУДУ ДllЯ ВИРІШЕННЯ ЦИВІАЬНИХ СПРАВ 

Досигь актуальною є проблема заnровадження автоматизованої сис

теми розподілу справ між суддями. На сьогодні обов' язки з розподілу 

справ у суді пою.ІаДаються на голову суду, який і контролює додержання 
зазначеного правила. У законопроекті «Про судоустрій і статус суддів», 

останнє слухашІЯ у парламенті якого відбулося 15 січня 2009 р., пропо
нується обмежити адміІrістративні nовноваження голови суду, зокрема, в 

питаннях визначення ск.rrаду суду і відnовідного розподілу справ. Згідно 
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з ч. 2 ст. 8 цього законопроекту розподіл судових справ між суддями здій
сшоєrься через систему автоматичного розподілу судовюс справ, що 

будуєrься на прющипі черговості надходжешіЯ справ з урахуванням: 
спеціалізації суддів та їх завантаженості. У зв' язку з цим постає ціл:ком 

закономірне питання, яким чином буде виконуватися нормативна вю.ю .. 
га щодо недопустимосrі повторної учасrі суІJді у розгляді справи, враху
вання ВИМОГ ЩОДО внутрішНЬОЇ спеціалізації суддів, ЩОДО ЇХJіJ,ОЇ ПОТОЧНОЇ 

заванrаженості, стану розгляду тих справ, які вже перебувають у судді 

тощо. До того ж , невідомо, я:к буде фун:кціонувати автома-лІЗована сис
тема в разі задоволення заяви про відвід суду чи в разі самовідводу. суду. 

28 листопада 2007 р. у Верховній Раді було зареєстровано проект За
кону про внесення змін та доповнень до деяких законів України (щодо 
запровадження автоматизованої системи визначешrя складу суду) 

N! 1052, але вже 20 березня 2008 р. його було відктrикано, зо:крема черР.з 

негативний висновок Верховного Суду України, у якому зазначено, що у 

цілому слід підтримати ідею впроваджешrn автоматизоваию. систем, що 

дозволили б забезпечити об'єктивне та безстороннє визнаqення сю1аду 

суду для розгляду конкретної справи, апе водночас автоматизована сис

тема не може врахувати професійний досвід судді у розгляді певної кап~

горії справ, різний характер і неоднакоnу складнісrь справ, можливісr·ь 

тривалого судового розгляду певної справи, а також івш:і об'єктивні 
причини, такі я:к хвороба, відрядження, відпустка, навчання суддів та 

інші життєві обставини. Незважаючи на існуuання такого висновку, вже 

у червні 2008 р. Комітет з питань правосуддя підюrував об'єцнану реда
кцію проектів законів про судоустрій та статус судців, де підтримується 

ідея створення системи автоматичного розподіпу справ. С. Ківалов за

значає, що не випадково у п. 5 ч. 4 ст. 49 проекту серед гарантій незалсж
носrі суддів передбачено встановлешrя особливого порящ--у розподілу справ 
між суддями і пов' язу є це з непоодинокими для сьоrодешrя вv.падками до

ручСШіЯ головами суду розглядати справи «ОСобливо довірен~ суддям:>>. 

Відповідно до ч. 3 cr. 8 проекту Закону <<Про судоустрій і статус суд
дів» розгляд справи складом суду, який одержав справу з порушенням 

установленого порядt..1' розподілу справ, є п ідставою для скасування 
судового рішення в порядку, встановленому проuесуалмшм законом. 

Проте, зазначена підстава для скасування рішення не nередбачена в 
жодному процесуальному кодексі. Слід звернути увагу, шо у попере
дньому проекті Закону України <~Про судоустрій Украї и» частина 3 
ст. 8 вказувала на те, що склад суду, який одержав справу з порушешrям 
установленого nорядку розподіпу справ, :иоже бути визнаний судом вищої 

інстанції неповноважним. ЗалишеІШЯ в остаюrій редакції та:коп> формулю
вання відповідало б, зокрема, п. 1 ч. 1 ст. 311 ЦПК, де зазначено, що ріmеюfЯ 
суду nершої інстанціі підлягає скасуванню з направлевням о:ур.ши на новий 

розгляд, якщо справу розглянуто неповноважним суддею або оладом суду . 
Оrже, з одного боку, автоматичний розnоділ СІІрав має право на іс

нування і до його переваг слід віднести рівномірне розподілення справ 
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будь-якого рівня складності і між досвідченими суддями, і між менш 

досвідченими. Я1~о особа вже призначена сумею, вона зобов'язана 

кваліфіковано, об'єктивиота неупереджено вирішити справу . У такий 
спосіб буде забезпечено формування належного складу суду і право 

особи на спраьедливий суд. З іншого боку, при такому підході не буде 
враховано внуrріпnпо спеціалізацію судців, адже автоматична система 

навряд чи зможе з' ясувати, з яких правовідносин - земельних, сімейних 

чи трудових - нишrnває та чи інша цивільна сарава. 

Талан Л. Г. 

ПОНЯТИЕ И ФУНКЦИИСУДА В ИСПОАНИТЕАЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

1. Гарантированность защИТЬІ прав взьrскателя, должника и других 
участников исполнительпоrо производства зависит в определенной мере 

от роли суда в испоmmтельном производстве. Вопрос гаранrий защить1 

прав не может рассматриваться вне понимания сущносrи судебной влас

ти, соотношении функций судов и государствеІШЬІХ исполнителей в 

исполнительном производстве. Определение функций суда, гарангиру
ющих надлежащее испош1ение судебНЬІХ решений, позволяет более 

точно и четко проанализировать и определwJ:Ь основrіЬІе направления 

всей деятельнеости, ее характер и цель, а также правомочия каждого суб

'Ьекта в испоrшительном nроизводстве. 

2. Терм:m1 <<функция» происходит от латинской и означает исполне
ние, свершение. В гражданеком судопроизводстве функция - зто ингеr
рированное качество процессуальной деятельносrи суб'Ьекта процесса 

(суда) примеюtТ•і!ІІЬНО к предмету производства или сгадиям процесса 
рассмотрения це ra. Она оnосредствовано фиксирует связь деятельности 
суда с предмІ?rом деятельносги, целями и задачами судопроизводсгва. 

Для функций су,ІJ,а в гражданеком и хозяйствеююм процессе ТИПИЧНЬІМ 

является их неразрьmная связь с деятельноСІ'Ью учасгников зтих процес

сов и они определяются следующими положениями: 1) нормативной 
определеннОСJ·ью; 2) целевой направленностью; 3) обусловлею~остью 
задачами ~-ражцанского судопроиз11одства. 

По содер~:а:н:ию процессуальНЬІе функции суда должньr определять

ся целевьrми установками и процесtуальНЬІМи средсгвами их достиже

ния. Ста1'Ья 55 Консгитуции провозглаmает, что права и свободьх ч.е.Jюве
ка и гражданина защищаются судом, каждому гарантируется право на 

обжалование 11 суде решений, деИсгвий. или бездействия органов госу

дарственной власти, органов местного самоуnравления, должнОСТНЬІХ и 

служебНЬІХ лиц. Исходя из зтих консгитуционнЬІх положений, можно 
конста·rирова·1ь, что судебная власrь реализуется в государстве посредсr

вом вьшолнения судами трех базов!JlХ функций: 1) правосудия; 

2)исполнения решеlІИй суда; 3) судебноrо контроля. 
3. В испошпrrельно:и производстве, которое является часгью судеб

ного разбира·rельсгва суд также вЬІІІо.лня:ет контрольную функции. Су-
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дебная конrрольная функция за производством принудительного исшr 
лнения исполнительньrх документов является самой дейсrвенной и зф
фективной, т.к. суд- зто орган правосудия, и никакай кшпроль со сrо
роНЬІ государственньrх органов не заменит собой коптронь судебньrй. В 

зтой связи возникает вопрос: Нужно ли наделять суд дополнительнЬІМИ 

потІомочиями по исполнению правоприменительНЬІХ актов, ведь испо

JПІЯЮТСЯ не только судебНЬІе решения, но и решения несудебНЬІх орга

нови должносrНЬІх лиц? У силение роли суда в исполнительном произ

водспІє не должно влечь изменения порядка исполнения относительно 

правоприменительпЬІХ актов ИНЬІХ (не судебtіЬІХ) органов. СотласІю cr. З 
Закона УкраИНЬІ «Об исполнительном производстве>> не только решения 

судов, НО И ИНЬІЄ решения ИСПОJПІЯЮТСЯ ПО ЄДИНЬІМ правилам ИСПОJШИ

ТельНОГО производства. Все решения должньІ исполняться в усrановлен

НЬІе законом сроки и определеннЬІМ способом. В отличие от испоJШИТе

льньrх актов, в процєдуре исполнения решений судов должно бЬІть от
личие только в сrепени участия суда в исполнительном производстве по 

исполненmо своих решений, создании им действенной сиСТЄМЬІ гаран

тий процесса исполнения. Функции суда в исполнительном производСІ

ве доЛЖНЬІ бЬІТЬ направлень! на улучшение двух моменrов: оперативнос

ти и кача."'ТВа исполнительной деятельности. 

4. Участие суда в исполнительном производсrве (обеспечение иска, 
ВЬІдача исполнительноrо документа юrи его дубликата, воссrановление 

пропущенного срока для пред-ьявления испотІИтельнш·о докумеита к 

исполнению, раз-ьяснение судебного решения и др.) проявляется прежде 
всего в вьшоmІении фуНКЦИЙ предварительного и последующего конт
роля за деятельносrью органов государственной исполнительной служ

бЬІ при ВЬІПолнении ими исполнительНЬІХ действий. 
Под предварительНЬІМ судебНЬІМ контролем следует понимать обя

зательное судебное санкционирование деятельности органов прmfУди· 
тельного исполнения путем вЬІНесения по просьбе заинтересованнwх 

лиц судебНЬІх определений, на основе которЬІх орrаньІ принудительного 
исполнения совершают, изменяют юrи прекращают дейСІ"ВИЯ по произ

водсrву принудительного исполнения. 

Наряду с функцией предварительного контроля суд осуществляет и 
функцmо последующего судебного контроля, предсrавляющеrо собой 
пересмотр действий (бездействия) государственного исполнителя, кото

рьrе он уже совершил либо должен бьm совершить посредством рассмот
ренияжалобна ero действия (бездействие). 

Юрисдикция суда относительно жалоб на действия (бездейСІ"Вие) го

сударственного исполнителя и других должнОСТНЬІХ лиц государсrnен

ной исполнительной службЬІ направлена на повЬІШение роли суда как 

гаранта защитьr прав физических и юридических лиц в исполнительнои 

производстве. 

5. На сегодняшний день прИlЩИІІЬІ организации· предварительного 

и последующего судебного контроля законодателем не сформулирова-
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нь1. Оrсутсrвие таких прИІЩИІІов приводит как к неоправданн:ому дуб
дированию полномочий судов и органов принудительного исполнения, 

так и к непоследовательному их разrраничению. Зто связано прежде 

всего с разиогласиями по вопросу о месте, которое должен занимать суд 

в исполнительном производсrве. 

На наш взгляд, критериєм разграничения. полномочий органов 

принудит~льного исполнения. и судов в процессе исполнеmіЯ решений 

суда можно использовать спорносrь относительно совершения тех или 

иньrх исполнительньхх дей:сrвий. Если исполнительНЬІе дейсrвия госу

дарственного испошrителя строго предопределеньr и не допускают ка

ких-либо отсrуnлений, либо на совершение определеннЬІх действий 
получено согласие взьrскателя, то такие действия должньr совершаться 

государсrвенньхм исполнителем без участия cylJP.. 
Если законодателем допускаются вариантьr решения того или иного 

вопроса, связанньrе с производСІ'ВОМ испошrительНЬІх дейсrвий, в таких 

случаях нужно апеллировать к суду. При :ном следуе-r учитьrвать и те 

правовьrе последсrвия coвepmemn.rx дейСІ'Вий государственньrм испол

нителем, в часrности, препятсrвуют ли дейсrвия государсrвенного испо

шrителя дальнейтему движе1rию исполнительного производсrва. 

С уче'Гом того, что испошrительное производсrво являе'ГСЯ сrадией су
дебного процесса, то органьr государсrвенной испошrительной службьт 

должнь1 дейсrвuвать в основном под предварительньw контролем суда. 

Таким образом, концептуально функции суда в исполнительном 
производстве должньr бьrть подразделень1 на предварительньrй и после
дующий судебньrй контроль за деятельностью государственнь1х испол
нителей, связанной с и-сполнением судебньrх решений. Зто позволит, 

прежде всего, оптимизировать деятельность суЩJ. и государсrвенньrх 

исполнителей при совершении тех или иньrх исполнительНЬІХ действий. 

Каленіченко Г. І. 

ПРОБАЕМИ НОТАРІАJІ.ЬНОГО ЛОСВІД ЧЕННЯ ПРАВОЧИНІВ 

ЗА ДОМОВJІ.ЕНІСТЮ ,СТОРІН 

Остаfшім часом у зв'язку із розвитком цивільного обігу, розширен
ІLЧМ кола об' єктів та суб' єктів приватної власності набуває особливого 

значення реалізація потенціалу нотаріату як інституту, що забезпечує 

належну реалізацію цивільних прав. Фізичні та юридичні особи зверта

ються за правовою допомогою до нотаріусів з ме'Гою забезпечення охо

рони своїх прав і законних іт·ересів, що унеможливmоє їх порушення в 

подальшому. Практика нотаріальної діяльності свідчить, що заllітересо

вані особи усе частіше звертаються за нотаріальним посвідченням пра
вочинів. для. яких нотаріальне посвідчення. за цивільним законодавством 

не є обов'язковою умовою їх дійсності. 
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у літературі справедливо зазначалося, що нотар:іаm,не посвідчення 

nравочинів представляє собою спеціальну правову гарантію їх закоююс

ті, стабільності, безконфліктності та забезпечення належної реалізації 

відnовідних прав та обов' язків їх суб' єктів [1, с. 380, 2 с. 57]. 
Відповідно до ч . 1 ст. 209 ЦК правочин, який вчинений у m1:сьмовій 

формі, підшІгає нотаріальному посвідченню лише у вила,z~ках, встанов

лених законом або домовленістю сторін. 

Посвідчення правочинів становить собою окрему ст.юстійну нотарі
альну дію, яку відповідно до ст. 34 Закону України «Про нотаріат» відне
сено до компетенцfі нотаріусів. Процесуальний порядок вчинення цієї 

нотаріальної дії передбачає необхідність дотримання зага 'ІЬНИХ прави.а 
вчинення нотаріальних дій, основних та спеціальних правил посвідчен

ня правочинів, що закріплені в Законі України <<Про нотаріат» та Інстру

ІЩії про порядок вчине1шя нотаріальних дій нотаріусам-и України (далі 

- Інструкція) . Загальні правила передбачені главою 4 3аJ~ону України 
«Про нотаріат» та главою П Інструкції. Для договорів. чинність яких 

цивільним законодавством пов'язано з обов'язковим нотаріальним посві .. 
дченням, передбачено спеціааьні правила їх посвідчеmІЯ. До шеціаль

ни.х правил посвідчення правочинів належать основні пранила посвідчеюІЯ 

правочинів (розділ І глави Ш Інструкціі) та спеціальні пранина посвідчеІШЯ 

окремих видів лравочинів (роздИи П-ХVШ глави Ш Інструкціі} 
ДотримаІШЯ загальних правил при вчиненні правочинів, що нотарі

ально посвідчуються за домовленістю сторін, відбиваєтьоІ в обов' яз_ках 

H<Yrapiyca застосовувати вимоги нотаріального законодащ:тва щодо ви
значеІШЯ міста та часу вчинення нотаріааьних дій, оплати вЧИІПОваних 

н<Уrаріальних дій, конкретних вимш·, що nред' являютьея до нотаріаль

них документів. Нотаріус має виконувати приписи закону щодо встано

МеІШЯ осіб учасників щ;mільних правовідносин, які звернулися за вчи
ненням нотаріальних дій, перевірки дієздатності фізИЧІпс< осіб і право

щатиості юридичних осіб, перевірки справжності підписів на докумен

тах. За клопотанням заінтересованих осіб нотаріус має витребувати пі

домості і документи, необхідні для вчинеmІЯ нотаріальних дій тощо. 

Проте, додержанням загальних правил вчинення нотаріальних дій 

за домовленістю сторін процесуальний порядок посв:ідчешrя правочиніп 

не вичерпується. У кожному окремому виnадку виникашгь практичні 

проблеми, зумовлені відсутністю спеціальних правил пОСЕідчення окре

мих видів таких правочинів. 

Так, наприклад, чи.нпе законодавство не передбачає обов'язковосгі 

нотаріального посвідчеmІЯ договорів купівлі-продажу корпоративних 

прав та акцій, але на практиці сторони у багатьох випадках потребують 
нотаріального посвідчення таких договорів, аби підвищити захищеність 

правочину та мінімізувати ризики. При цьому практичного значеmІЯ 

набуває питання щодо визначення ошаду документів, які нюбхідні 
н<Уrаріусу для такого посвідчення. У кожному конкретному випадку пе 

mпшшя вирішується за розсудом н<Уrаріуса, що суперечить вимогам 
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нотаріаЛьної процесуальної форми, особливісп. якоі поляrає у тому, що нор
ми процесуального законодавсmа, які perymoюrь процесуальний порядок 

учинення ·rio чи imnoi нотаріальної діі, завжди мicnrrь як перелік фаrсrів, які 
підляrають всrановленню та nеревірці нотаріусом, так і вказівку на засоби їх 

доказування. Ue є загальним правилом нотарі.альІЮІU законодавства [2. с.98]. 
ПредсrnвпяєГЬОІ необхідним законодавчо вирішити це проблемне ІJИТаІПЩ 

адже Іщцания письмових доказів для вчинення ноrаріальної діі - пракгичuо 

єдиний засіб доказування у наrаріальному процесі та найважливіша умова 

nравильносrі розшяду наrаріальноі справи [2. с. 97]. 
Інший проблемний аспект пов'язаний з нотаріальним посвідченням 

договорів застави. Нотаріальне посвідчення договору застави є обов'яз
ковим тоді, коли предмет застави становить нерухоме майно, транспорт

ні засоби, космічні об'єкти. Нотаріального посвідчення також потребує 
іпотека. При нотаріешьному посвідченні договору застави, по-різному 

визначаЄ'ІnСЯ місце вчинеюіЯ такої нотаріальної дії, залежно від предме

та застави (ст. 13 Закону України «Про заставу>>) . Якщо предметом тако
го договору є товари в обороті чи в переробці, то для нього законодавст

вом встановлена проста письмова форма, проте за бажашІЯМ сторін цей 
договір також може набути нотаріального посвідчеЮіЯ. При цьому ма
ють застосовуватися заrаm,ні правила визначення }rі.сця вчинення нота

ріальних дій, а це означає, що такий договір може посвідчити будь-який 
нотаріус незалежно від місцезнаходжеІПіЯ підприємства або предмета 

договору. Це суперечить спеціальним правилам, що визначають місце 

нотаріального посвідчення договору застави, обмежуючи його місцем 
знаходження предмета такого договору. 

Виходячи з вищевикладеного, уявляєгься, що нотаріальне законо

давство доцільно було б доповнити спеціаrrьни,"ІИ нормами, які б регу

лювали процедуру нотаріального посвідчення правочинів за домовлені

стю сторін. 

Список літератури: \ . Проблеми науки гражданского nроцесуального nрава.-2002 . · 
Харьков, <<Право». 2.Баранкова В. В. , Комаров В.В. Нотаріат.-2001 .-Харьков «Основа» 3. Бара
нкоnа В .В. Докюування в нотаріальному nроцесі /іllроблеми законності .-2000. - Вип . 42. 

Комарова Т. В. 

3АХИСf ПРАВ УкРАЇНСЬКИХ ПРИВАТНИХ 

ОСІБ У СУДІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСГВ 

У зв' язку з тим, що Європейський Союз (цarri - ЄС) є найбільІІІИМ 

економічним партнером України та їі географічним сусідом, українсь
кий бізнес все більше входить до простору ЄС та розвиває таке явище, як 
секторальна інтеграція . У зв'язку з цим, транснаr~іональний бізнес по
требує механізмів правового захисту, в тому числі і судових. 

В рамках ЄС не існує окремих судових механізмів вирішення спорів між 
ЄС та третіми державами (а також їх nриватними особами), тож вони мо-
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жуrь скорисrатися загальними судовими механізмами. Ці судові механізми 

надають українським: суб'єктам: декілька птяхів захисrу своїх прав. 

Перший шлях - це відстоювання своїх інтересів у національних су

дах держав - членів ЄС. Цією можлиnістю приватні особи можуть скори

статися у випадку порушення їх прав європейськими привапrими (фі·зи
чни:ми або юридичними) особами. Якщо ж порушення пр<,в Иде з боку 

європейських інститутів105, то цей шлях є неприйнятним:, оскі'ІЬКИ наці
ональні судові установи не наділені комnетеm~ією по перепощу дій: пад

національних інстиrутів. У цьому разі українські приваrnі особи можуть 

скористатися механізмами захисrу Суду Європейських співтовариств 

(далі- Суд ЄС). 

Суд ЄС є унікальною судовою установою міжнародної організації, 

яка має притаманні лише їй особливості, що відрізняють їі від ішпих 

міжнародних судів . Ця уиікаm,иісrь поляrає у поєд;иЗШІі рис у цій інста

fЩJЇ як міжнародних, так і національtrих судових установ. 1 ака множин
ність рис Суду ЄС належить йому завдяки чисельним фующіям, які він 

виконує. Можна сказати, що на нього покТІаДені функції міжнародного, 

федерального (верховного), конституційного, адм:іністративного суду 

тощо. Тож українські приватні особи можуть звернутися до Суду ЄС за 

захистом у разі порушення їх прав ін<-'ТИТУТами ЄС. У цьому разі теж 

існує декілька шляхів такого захисrу - пряме оскарження актів інсrитутів 
ЄС та приєднання до судового спору між іншими суб'єктами. 

Частина 4 ст. 230 Договору про заснуваІШЯ Європейського Співтова
риства (далі - Договір про ЄСпв) надає фізичним та юридичним особами 

межлиnість подати позов проти рішею-ІЯ, яке адресован·~ цій особі, або 
проти рішеІШЯ, шо, хоча і має форму регламенту або рішення, що адре

совано іншій особі, безпосередньо та індиВідуально стосуєл.ся позивача. 
Підставами для оскарження таких актів можуть бути: відсутність у інсти

туту Співтоварисr-ва компетенції приймати оскаржуваний акт, суттєві 

процедурні порушеІШЯ при їх прийнятrі, порушеІШЯ положень Догово

РУ про ЄСпв чи іншої правової норми, що стосується їх заст.хування, або 
зловживання владою . При цьому, приватні особи мають довести, шо 

оскаржуваний акт впливає саме на їх права, тобто акт іисrитуту має бути 

адресований безпосередньо українському суб'єкту. Природно, у даному 

випадку проблем з доведеЮ-JЯм цього факту ·не виникає. ЯІ<що ж укра'ін
ська приватна особа намагається оскаржити акт, адресований іиrШй 

особі, то, крім підстав для позову, вона має довести існування двох умов: 

що оскаржуваний акт зачіпає їх безпосередньо та інди8ідуалжо. Ці умови 

характеризукль так званий <<Кваліфікований зв'язок» акту з особою. 

Безпосередній вплив акту на особу означає наявніеn. причинного 
зв'язку між дією акту та його впливом на позивача. Так, у справі 11/82 
Piтaiki-Patraiki грецька текстильна фабрика - експортер бавовни у Фран-

105 Наnриклад, прийнятrя європейськими інсти-rутами нелеrіmмних ахтів 
по відношенню до українських приваших осіб. 
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цію - оскаржув;ша Рішення Європейської Комісtі, яке дозволяло ФраІЩії 

накладати обмєжеІШя: на імпорт. Фабрика довела, що введене обмежен
ня: має безпосере;о,ній вплив на їі діюrьність та вже існуючі копгракти на 
експорт бавовни не можуть бути виконані. Суд ЄС визнав право Греції, 

яка на момент ро:~гля:ду справи не була членом ЄС, оскаржити Рішення 

комісії, яка було адресоване Франції. 

Що стосуєn.ся індивідуального впливу, то він буде мати місце, якщо акт 

впливає на особу чи в силу певних притаманних їм особливостей (напри

клад, вона є єдиним експортером певного класу продукції тощо), чи в силу 

обставин, через які вони відрізняються від усіх і.Ішrих осіб, які займаються 

такою ж діяльністю (наприклад, особа с найкрушrішим експортером). 

Довести ісвуваmm безпосереднього та іr:щивідуатrьного впливу акту 

на приватних осіб доволі складно, але позитивні приклади в практиці 

Суду ЄС все ж таки є. Так, до розгляду Суду першої інстанції ЄС був 

прийнятий спіньний позов від польського виробпика сталі та Індустріа
льн:ого Союзу Донбасу (Україна), який є власииком акцій польського 

підприємства. По·юв стосуєгься: відміни Рішення Європейської Комісії, 

яким визнавалася помилковою та незакоІШою допомш·а, виплачена 

польському підприємству. Відповідно до цьог.1> Рішення допомога має 

бути повернена. Позивачі вимагають скасувати Рішення, оскільки, на їх 
думку, воно проти.річить праву ЄС. Хоча цей випадок є одним з небага

тьох випадків учасr'і українських приватних осіб у судових спорах ЄС, 
однак він доводить можливість такого захисту. 

Українські приватні особи, крім оскарження актів інсr'итутів ЄС, 

можуть також встуmrrи до вже розпочатого в Суді ЄС проце<.у . Пункт 2 
ст. 40 Статуту Суду ЄС надає право приватним особам приєднуватися до 
судового спору інших суб'єктів, якщо рішешm по справі може вплинути 

на їх положення:. Tofrro якщо українська приватна особа не змогла само
стійно оскаржити акт ЄС, а подібна справа ініційована іншої особою, то 

вона може приfднатися до вимог та виносити свої заяви та пропозиції. 

Як видно з пищенаведеного, в українських приватних осіб існує реальна 
можливість відс гоювати свої законні інтереси у судових органах ЄС. Головне 

-їх активнісгь т.1 обізнаність у mоансах європейського судочинсrва. 

Кравцов С. О. 

ПОНЯГГЯ АРБІТРАБЕАЬНОСП ЦИВІАЬНИХ СПРАВ 

ОстаІШіми роками в українсr,кій та міжнарод,ній юридичній літера

турі ве.тrьми ак11mно використовується термін «арбітрабельність>>, за 

допомогою якого окреслюється коло справ, підвідоJІ.ІЧИХ третейським 

судам, а також І3И:Іначаються умови такої підвідомчості. 

Поня:nя арбітрабельності стосовно діяльності третейських судів 
означає наочну підвідомчість суперечок цим юрисдикційним органам. 

Термін <<арбітрабельність>> не застосовуєгься для характерисrики підві

домчосr·і справ державним судам, :юкрема державним арбітражним су-
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дам. Це поняття сформульоване в теорії третейського розгляду (перш за 
все в доктрині міжнародного комерційного арбітрування). 

У зарубіжному правозна.встві термін «арбітрабею,ність>> достатньо 

широко поширений і має своєю підставою доктрину.[l, с. 49] Наприклад, 
в німецькому праві доктрина арбітрабельності деталізована до найдріб
ніших нюансів. Виділяється об'єктивна арбітрабельність, яка означає, які 

види суперечок можуть бути предметом третейської угоди (характер 
матеріальних правовідносин, що передаються на дозвіл третейського 

суду), і суб'єктивна арбітрабельність (ratione personae), під якою розумі
ється наявність здатності сторін укладати дійсну третеИську угоду, тобто 

бути суб'єктами третейської угоди.(2, с. 51] 
Здається, що впровадження терміну <<арбtrрабельиість» як поняття, 

що відображає спосіб визначеиня категорій суперечок, підвідомчих роз

гляду тре'rейсм.:ими судами Україии, лежить в руслі необхідиих удоско

налень правового регулювання третейського судочинства. На відміну від 

терміну <<nідвідомчість », який є ширшим за своїм змістом, кате1·орія <<ар

бітрабельність» <rітко указує на специфічні особливості віднесе~шя де

srких категорій справ особливим органам приватноправового характеру 

-третейським судам (арбітражам) . [3, с. 148] 
Утвердження даного понятrя в юридичній теорії і практиці є не що 

інше як термінологічне удосконалення, але його остаточне впроваджен

ня відображатиме юридико-технічне вдосконалеиня як правознавства 

взагалі, так і законотворчої техніки зокрема. В зв'язку з цим, навряд чи 

можна погодитися з С.А. Курочкіним, який відкидає вкорінеиня терміну 

<<арбітрабельність» в правовій системі Російської Федерації, посилаючись 

на те, що арбtграбею,ність на відміну від підвідомчості не має міжгалузе
вого характеру, а тому Ц ефективність у вітчизняних умовах можна по

ставити під сумнів.[4, с.324] Разом з тим термін <<арбітрабельність» відо
бражає і якісну сnецифіку механізму розподілу справ третейським су
дам. Так, арбітрабельність відображає правомочність третейського суду, 

сnираючись на укладену правосуб'єктними особами третейську угоду, 
вирішити питання про власну компетенцію. В ході рішення цього rrn
тання досліджується не тільки об'єктивна характеристика суперечки (їі 
законодавче віднесення до спорів, які мають право вирішувати третейсь

кий суд), але і розглядається суб'єктивний чинник -волевиявлення заці

кавлених осіб передати справу на розгляд третейського суду . 

Світовий досвід регулювання третейського розгтщу свідчить про те, 
що можшmі інші, ніж в російському правознавстві, підходи до визначе1шя 

арбітрабельності суперечок. Так, відповідно до §577 Цивільного процесуа
льного кодексу Австрії предметом арбітражного розгляду можуть бути 
будь-які спори, по яких егорони здатні укладати світову yroдy.[S, c.SO] Це 
ж правило закріrтене шведським Законом про арбітраж 1999 г. [б, с.59]. 

Таким чином, регулювання змісту арбітрабельності (встановлення 
категорій суперечок, які можуть розглядатися третейським судом) обу

мовлене, з одного боку, розсудом законодавця, але, з іншого боку, дикту-
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єгься об'єкТИl\ними потребами цивільного обороту, в рамках якого роз
виваються цивільно-правові відносини, що вимагають відповідних пра

вових форм їх захисrу і забезпечеШІЯ. 

Список літ~ратури: l .Xercp С. Законодательство Австрип о мсждународном ком
мерческом арбитраже и перспективьІ его развития/!Гретейский суд. 2004. N 2 (32). ·- С. 49. 
2. Иффланд К. Защита прав нспрофессиональнЬІХ участников фондового рьІНка при за
ключении третейского соглашения 110 немецкому праву//Финансовое праJІО. 2003. N 6. С. 
51 . З. Скворцов ВС. Правовое положение третеііского судопрризводства C.J48. 4. Куроч
кин С.А . Подведомственность дел третейским судам . - С. 324. 5. Xerep С. Законодательс
тво Лвстрии о международном коммерческом арбитраже и перспективьІ его развития . -
С. 50. 6. Хвалей В. Как убить арбитражное соглашепие. - С. 59. 

ТкачК. В. 

СУДОВА СИСПМАТАІНСТАНЦІЙНІСП. 

ЦИВІАЬНОГО СУДОЧИНСТВА В АНГ ІІІЇ ТА УЕІІЬСІ 

У другій половині ХХ сrолітгя почалися певні зміни у судовій сисrемі 
Анrліі. Основні причини зА-rін- всrуп Великої Британії у 1972 році до Євро
пейського Співтоварисrва (тепер Європейського Союзу), інкорпорація Єв
ропейської конвенції про захисr прав людини у внутріІІmє право Королівег

м у формі акту про права людини (Human Rights Ad) 1998р., передача у 

1998 р. зна<nJої часrини автономних повноважень Шотландії і Уельсу. Знач

ний вrтив па правову сисrему Англіі та Уельсу справила також розробка та 

прийня.тrя Правил цивільного судочинсrва (Civil Procedure Rules) 1998 р. та 
сутгєві реформи цивільного судочинсrва.[1, с. 66] 

Наявна судова система АІП"лії та Уепьсу певвим чином відбивається. 
на інсrанційності цивільного судочинства. На сьогодні в Об'єднаному 

королівстві існує три автономні судові системи- загальна для Англії та 

Уельсу, окрема для Шотпандії, окрема для. Північної Ірландії. 

В Анmії та Уепьсі судову систему утворюють нижчі суди, до яких 

напежать суди графсrв та магістратські суди і вищі суди, до яких відно
сять Вищий суд (що включає КаІЩЛерське відділеШІЯ, Сімейне відділен

ня та Відділення королівської лави), Апеляційний суд та Папату лордів. 

Суди графств та магістратські суди є судами першої інстанції. По 

окремих категоріях справ КаІЩЛерське відділЄШІЯ, Сімейне відділеШІЯ та 

ВідділЄШІЯ королівської лави також виступаюrь як суди першої інстанції. 

Суди графств мають право розглядати майже усі категорії цивільних 

спорів. 

Маrісrратські суди, що є в головному судами кримінальної юрисди
кції, розглядають і деякі категорії цивільних справ невепикої складності. 

До підсудності Канцлерського відділення відносяться. усі справи, що 
вирішуються. на підставі права справедливості. У відді11енні створені три 

спеціалізовані суди, що розглядають спори, обумовлені їхньою спеціапі

зацією: Суд по справах компаній, Патентний суд, Суд по справах про 

неспроможність . 
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Сімейне вЩділеШІЯ вирішує більшість спорів, що виникають з пра
вовідносин, що регулюються нормами сімейного права.[2, с . 202] 

До підсудності Відцілення королівської ла3и відноситьс:І найширше 

коло цивільних справ. Тут вирішуються найстадніші спори, що випли

вають з контрактів, деліктів. У складі ві,rщіТІеmІЯ діють Комерційний суд 

та Суд з морських справ. [3, с. 231] 
Відповідно до Практичних вказівок (Practice Direction) до ч. 7 Правил 

цивільного судочинства (Civil Procedure Rules) 1998 р. зазначається, що 

до Вищого суду як суду першої інстанцїі слід звертатися по справах, ціна 

позову яких перевищує 15 тисяч фунr:ів стерлінгів (тис.ф.ст. ). Позови 
про відшкодування шкоди відносяться до. І<ОМІl.етеІЩії Вшпого Суду, 

якщо ціна позову не мешпа 50 тис.ф.ст. Крім цього, треба враховувати 
специфіку спору : складність обставин справи та правових mпань, публі

чну значущість справи.[4, с. 100] 
До судів другої (апеляційно1) інстанції належать Аnе)][яційні присут

ствія Канцлерського nідцілення, Сімейного вЩцілення, ЩІJДілення коро

лівськоі лави та Апеляційний суд (Цивільне та Кримінальне відділення). 

Апеляційне присутствіє Канцлерського віццілення розпшдає апеля

ції по справах про банкрутство на piшeJrnя Судів графелІ та апеляції по 
податкових справах Уповноваженого з податків. 

Апеляційне присутствіє Сімейного відцілення розгляда·є апеляції по 

сімейних справах на рішеш-rя Маrістратських судів. 

Апеляційне присутствіє ВідділеJПІЯ королівської лави розглядає апе

ляції, що стосуються правових nитань, подані по спрюІЮ:, вирішених 

Мсu·істратсі.кими судами та трибуналами, здійснює нагляд над нижчими 
судами та трибуналами та над державними органами. Адміністратив
ний суд, що знаходиться у складі АпеляпіЙІІDго присутс:rвія, розглядає 

ююпотання про судовий перегляд справи. 

У Цивільному відціленні Апеляційного суду розглядшогься апеляцlі 

на ріmеШІЯ Вищого Суду, апеляційних приqтствій Вищого Суду, судів 

графств та окремих трибуналів.[S, с. 150-154] 
Палата Лордів є по суті касалійним судом останньої інпанцlі з циві

льних справ з усіх судів Англії та Уельсу. 

Щодо териrоріальної підсудності справ, то, ІК правипо, оссба може звер

нутися до будь-якого суду, до компетенпіі я:кого &іднОСИТЬОІ розrnяд відповід

ної категорії справ.[2. с. 203] Як правило, шрави розглядаюn.ся судом за міс
цем проживашІЯ відповідача. Остаточне вирішення пиrання: про віднесення 

справи до компетащіїтоrо чи іншого C)'IJJ' вирішуєгься судом. 

Список літера1)'ри: І. Кузнецов В.Ф. Судебная с~стема Англи~ 11 России (сравпи
тельннй анализ)// Вестник Челябинского государственного университета.- 2004. - N2 1.
с .бб-71. 2. Гражданский процесс зарубежнь1х стран: уч~б.пособие І под ред. д-ра юрид. 
наук А.Г. Давтян. - М.: ТК Велби, Изд-во Просnект, 2008. -480 с. З. Е.лнсеев Н.Г. Граж
данское nроцессуальное nраво зарубежнЬІх стран : Уче\1 - 2-е изд. , nере~~б. и доn.- М.: 
ТК Велби, Изд-во Просnект, 2004. - 602 с. 4. Civil Procedure Handbook 2008/2009 Ьу 
Victoгia Williams. - Ox.ford University Press. - 2008. - 1168 р. 5. Pt:nny Darbyshjre. 
Darbyshire оп the English legal system. - London: Sweet and Maxwe\1, 200S, 594 р . 
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Череватенко І. М. 

ПРОЦЕСУААІ>НИЙ ПОРЯДОК ВИДАЧІ СВІДОЦТВА ПІ'О ПРИДБАННЯ 

МАЙНА 3 ПРИJІЮДНИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНІВ) 

До повновюкень нотаріусів відповідно до ст. 34 Закону України <<Про 
нотаріат» належить вчинення такої нотаріальної дії, як видача свідоцrва 

про придбання майна з прилюдюІХ торrів (аукціонів). Вчинення цієї 
нотаріальної дії підбувається у певному встановленому нотаріальним 

законодавством процесуальному порядку, який складається із загальних 

та спеціальЮІХ правил. Застосування цих прав~ш у нотаріальному про

цесі зумовлено правозастосовчим характером нотаріальної діяльності, в 

МІ:'.жах якої постановляється відповідний нотаріальний акт. Постанов

лення такого a:L<:ry має відбуватися на підставі правильного застосування 
закону з урахуЕmпrям певЮІХ юридичних обставин, встановлеЮІХ нота

ріусом на підставі дослідження доказів. 

Так, в межах видачі свідоцтва про придбання майна з прилюдних 

торгів (аукціонів), нотаріус зобов'язаний встаFювити факт придбання 

майна з прюподних торгів і перевірити особу набунача. 
Факт придбання майна передусім пов'язаний із проведенням при

ЛІОДНИХ торгів. За. чпturим законодавством прилюдні торги представля

ють собою продаж майна, за яким його власником стає покупець, який у 

ході тoprlli заnропонував за нього найвищу ціну (п. 2.2 Тимчасового по
ложешІЯ про rк>рядок проведешІЯ прилюдних торгів з реалізації ареш

тованого нерухомого майна затвердженого наказом Мін'юсту 27.10.1999 
року N~ 68/5 (Далі - Тимчасове положення)). Різновидом прилюдних 
торrів є аукціон. При цьому відповідно до п. 1 «Положення про порядок 
проведення ау1щі.онів (публічних торrів) з реалізації заставленого май

па>>, затвердженого наказом Кабінету Міністрів України 22.12.1997 року 
N~ 1448, реалізуєгься :щсrавлене майно, на яке згідно з законодавством звер
нено стягнення . Арешговане нерухоме майно реалізується тільки на при

ЛІОДНИХ торгах за правилами, встановленими Тимчасовим положешиrм:. 

Доказом факту придбання майна з прилюДЮІХ тор-.:їв (аукціону) є 

відповідний акт, порядок складення якого може бути різним залежно від 

виду прилюдних торгів. Порядок оформлення результатів притодних 

торгів визначаєть.ся Тимчасовим: положеШІЯМ. Так, відповідно до п. 6.1 
Тимчасового положення державний виконавець після повного розрахун

ку покупців за прИJІбане майно, на підставі протоколу про проведеШІЯ 
прилюдних торгів та копії документів, що підтверджують розрахунок за 

придбане майв:о, складає акт про проведені nрилюдні торги і подає його 
на затверджешІЯ начальнику відповідного органу державної виконавчої 
служби. Затверджений акт державний виконавець видає покуrщеоі, копія 

акта надсилається стягувачу та боржнику. 
Крім того відповідно до п.п. 5.12.2 Інструкції про проведешІЯ вико

навчих дій, затвердженої наказом Мін'юсту ~ 74/5 від 15.12.1999 року, 



продаж май.на боржника, за винятком нерухомого маИна, здій.снюється 

спеціа.тІізованими організаціями. Такими спеціалізованими організація

ми є суб'єкти господарювання, визначені на тендерній. (конкурсній) 
основі, які здій.снюють реалізацію май.на шляхом nроведеюіЯ аукціонів. 

Продаж нерухомого май.на здійснюється ІШІЯХОМ проведення тoprill 

спеціалізованими організаціями, які мають право здійснювати операці1 з 

нерухомістю в порядку, передбаченому законодавством і визначені на 

тендерній. (конхурсній.) основі (Положення про умови і порядок прове

дення тендерів (конкурсів) з ВизначеНІіЯМ спеціалізованих організацій 
ДіІЯ реаїІізацfі арештованого державними виконавцями: май.на, затвер

джене наказом Мін'юсту від 11.11.2003 року N2 136/5). Згідно п. 16 «По
ложеНlіЯ про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реаліза

ції заставленого май.на>> організатор аукціону складає акт про проведе

ний аукціон і подає Иого на затвердження суду, який. прий.няв рішеНІіЯ 

про звернення стягнення на заставлене май.но, або нотаріусу, що вчинив 

виконавчий напис. Огже, акт про проведення аукціону складається або 

державним виконавцем або спеціалізованими організаціями (організа

тором аукціону) . 

В обох випадках свідоцтво про придбанlіЯ май.на з прилюдних торгів 

(аукціонів) видається на підставі відповідного акту і до обов'язків нотарі

уса не входить перевірка факту проведення повного розрахунку, оскіль
ки його nроведення є необхідною умовою сю1адення акту про проведені 

прилюдні торги . 

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про ногаріат>> ногаріус зо
бов'язаний всrановити особу набувача. Набувачем може бути як фізична, так і 
юридична особа. Аналіз положень п. 244 Інструкції про порядок вчинешІЯ 
ноо-аріальних дій. могаріусами України дmволяє виснува-щ що набувач може 

звернутися за видачею свідоцтва як особисто, так і через ~сшвника. 

Відповідно до вимог ст. 43 Закону України «Про нотаріат>> встанов
лення особи відбувається на підставі досліджеЮіЯ nacnop"I)' або іншого 
документу, який виключає будь-які сумніви щодо особи, яка звернулася 

за вчинеШІЯМ нотаріальної дії. Представник набувача - фізичлої особи 
крім документів, що підтверджують його особу, має надати документи 

на підтвердження його повноuажень. Оскільки отримаНІіЯ свідоцтва про 

придбання май.на з прилюдних торгів (аукціонів) не є вчинеНІІЯМ циві
льно-правового правочину, то в якості документів, що підтверджують 

особу набувача або його представника, можуть надаватися не тільки 
паспорт, а й посвідчення особи моряка, посвідка про проживаНІіЯ особи, 
що мешкає в УкраїІЦ але не є громадянином України, націопальпий 
паспорт іноземця або документ що його замінює, посвідчення водія, 
посвідчення інваліда чи учасника Великої Вітчизняної війни, посвідчен

ня видане за місцем роботи фізичної особи та ін. Крім того, на підтвер
джешіЯ наявності ідентифікацій.ного номеру (коду) нотаріусу подається 
відповідна, завірена уповноваженою особою, довідка або витяг, яка за

лишається у справах нотаріуса. 
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у випадку, коли набувачем є юридична особа, що діє у нотаріаJrьно

иу процесі через представника, нотаріусу слід одночасно перевіряти 

обсяг цивільної: лравоздатносrі такої особи і повноважень представника. 

При перевірці o!kяry цивільної правоздатності юридичних осіб, нотарі

уси зобов'язані ознайомитись з установ<m:МИ документами (статут, засно
вницький договір), установчими апами, свідоц:rвом про державну ре

єстрацію суб' о:та пі;:.;приємницької діяльносrі (витяг з єдиного держав

ного ре€стру підприємств та організацій України), положенням про фі
лію та предсrаІІЮm;І13О юридичної особи, наказом юридичної особи про 
призначею-ІЯ керівника фітrії або представництва. Особа представника 
встановmоється за вищевикладеними правилами встановлеЮ-ІЯ фізичних 

осіб. Повноваження представника перевіряються нотаріусом за довірені

стю, виданої представникові, за допомогою Єдиного реєстру довіренос

тей у порядку, передбаченому Положенням про Єдиний реєстр довіре

ностей. Нотаріус не вимагає подсu-шя довіреностей від осіб, уповноваже
них на це установчими докуменгами юридичної особи, законом або 

іншими актами цивільного законодавства. У цих випадках від представ

ників вимагаються документи, які передбачаІ-ОТЬ зазначені повноважен
ня та посвідчую·п, їх службове сrанови:ще. 

Придбашш арештованого або засrавленого майна з публічних торгів 
(аукціонів) оформ:ля.ється нотаріусом ІІІЛЯхом видачі відповідного нота

ріального акту - свідоц:rва про придбання майна з прилюдних торгів 

(аукціонів), що представляє собою правовсrановлювальний документ та 
має всі ознаки ногаріального правозастосовчого акту. При цьому у випа

дку, коли придбавається земельна ділянка, подібне свідоцтво не є право

встановлювальним документом, а висrупає лише підставою для отри

МаІШЯ акта про право власності на земельну ділянку в порядку, передба

ченому законодавсшом (п. 6.5. ПоложеЮ-ІЯ про порядок проведення аук
ціонів (публічних торгів) з реалізадіі заставленого майна). 

Косарева Т. В. 

ОРГАНІЗАЦІЯСУ ДОВ ИХ ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ 

ВИКlІ.ИКІВ ТА ПОВІДОМJІЕНЬ ЗПДНО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ 

Як відомо, 17 липня 1997 року Україна ратифікувала Конвенцію про 
захисr прав людини та основних свобод (далі Конвенція) та протокошt 

до неї, інпле}tентуючи їі в національну правову сисrему, визнавши 

обов'язковою :юрисдикцію Європейського суду з прав людини в усіх 
ПИ'l'аШІЯХ, що егосуються як тлумачеШІЯ так і застосування Конвенції. 

Оrже, необхідно зазначити, що Європейський суд сrоїть на позицїі 
доктрИЮІ судового прецеденrу. Однак, в Україні лише сьогодні починає 

складатися практика сrвореЮ-ІЯ та застосувашш класичного прецедент

ного права . Одним із таких направлень є визнання юрисди:кці1 Європей
ського суду з прав людини (далі суд) як.ий сrав унікальним міжнаціона-
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льним органом правосуддя [1, с. 2]. Слід відмітити, що рішеІШЯ цього 
суду набувають особливого значеІШЯ та цінності для українських суддів, 
а тому перед ними гостро стоїть проблема вІ-mчеІmя та застосуваlШЯ не 

тільки норм Конвенції, а й прецеденгних рішень Європейського суду [2]. 
Слід відмітити, що справедливість судових рішень тісно пов' язана з 

впровадженням в життя принципу верховенства права. Як прояв справе

дливосгі розглядається питання не лише вільного доступу до правосуд

дя, але і оперативності розгляду судових справ. Законодавець посилив

ти ці дві позиції розширив юрисдикцію судів, що призвело до персван

тажеІШЯ судової системи, а це в свою чергу зумовило порушення розум

них строків вирішеІШЯ судових справ. Щоб зрозуміти складність такого 

становища порівняємо кількість розглянутих справ суддями США і 

України. Так суддя США в середньому розглядає 130 справ на рік [3, с. 5]. 
Український суддя розглядає в середньому 160, а в деяких областях і 
більше 200 справ на місяць [4, с.17]. В Києві таке навантаження складає 
360 справ [5, с.4]. Звісно це призводить до судової тяганини, бо суддя 
реально не має фізичної можливості вивчити всі справи, оцінити наявні 

докази, чітко визначитися в сr·роках їх вирішеІШЯ, вчасно направити 

сгоронам, свідкам судові виклики і повідомлеІШЯ про час і місце розгля

ду справи. Остання проблема пов' язана ще і з питаннями недофінансу
ванням судів [6, с.3] . Разом з тим для України не є винятком той факт, 
коли справи вилучаються зі списку їх розглЯду, а згодом суд знову пове

ртається до її розгляду, оскільки, як з'ясувалося, заявник не міг з'явитися 

до суду, тому що не агримував судових викликів. 

Таким чином, актуальною залишається проблема орrаніза:ції судових 

процесів на основі викликів та повідомлень згідно Європейських стандартів. 

Аналізу цього явища присвячені роботи Комарова В.В., Тертишиїко

ва В .І., Буткевича В.Г., Маляренко В.Т., Шевчука П., та іюпих вчених. 

Метою цієї статті є розглянути організацію судових процесів на ос

нові викликів та повідомлень згідно Європейських стандартів. 

Розглянувши судову практику в різних районах України на різних 

рівнях судової системи, необхідно зазначити, що постійною проблемою є 

не виконання вимог судами процесуального законодавсrва щодо інсти

туту судових викликів і повідомлень. Це ж в сtюю чергу тягце за собою 
порушеІШЯ процесуальних строків та особливо строків розгляду цивіль

них справ. На думку Європейського суду з прав людини розумність 
строків визначається окремо для кожної справи. Для цього враховується 

не лише складність справи та її обсяг, а і поведінка учасників судового 

процесу в тому числі і дії суду щодо оперативносrі направлення сторо
нам, свідкам судових викликів та повідомлень [7, с . 264], оскільки відпо
відно до nрактики Європейського Суду краnкою відліку часу розгляду 

цивільної справи прагягом розумного строку умовно вважається момент 

подання позовної заяви до суду [8, с. 37]. 
Разом з тим відповідно до ч. 3 ст. 122 ЦПК питанwt: про відкриття 

проваджеІШЯ у справі суддя вирішує не пізніше десяти днів з дня надхо-
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дження заяви до суду. В той: же час відповідно до ст. 129 ЦПК попереднє 
судове засідання повинно бути призначено і проведено протягом одного 

місяця з дня відкрИТІЯ провадження у справі. Відповідно до ч . 1 ст. 157 
ЦПК суд розглядає справи протягом розуиного строку, але не більше 
двох місяців з дня відкриття провадження у справі. Таким чином норми 

ЦПК, що стосуються початку судової процедури і позиція Європейсько

го Суду з прав людини з цьш·о питання не співпадають. Це означає, що 

організація судового процесу в тому числі і питань щодо судових викли

ків і повідомлень за позицією Європейського Суду вже повинна бути 

розпочатися, а можливо вже могла б бути і закінченою, а за ЦПК цей 
процес починається лише після спливу 10 днів, коли суТJЩІ. відкриває прова
дження у справі, хоча відповідно до ст. 17 Закону України від 23 лютого 
2006 р. N~ 3477-N «Про виконання рішень та застосування практики Євро
пейського Суду з прав людини» зазначається, що суди при розrnяді справ 

застосовуюrь Конвенцію та практику Суду як джерело права [9]. 
З урахуванням даних обставин ч. 3 ст. 122 ЦПК доцільно було б ви

класти у слідуючій: редакції: «Питання про відкриття nровадження у 

справі, або про відмову у відкритті провадження у справі судця вирішує 
на настуmІий день з дня надходження заяви до суду, або закінчення 

строку, встановленого для усунення недоліків». Така редакція даної но

рми буде узгоджуватися із вимогами ст. 69 ЦПК та ч. 1 ст . 157 ЦПК, вра
ховуючи той: факт, що початок строку розгляду справ напряму nов'язано 
з організацією судових викликів і повідомлень, але такий: початок сього

дні не урегульований: законом. Це означає, що початок оформлення 
судових викликів і повідомлень розуміється самим собою. Разом з тим ч. 

4 ст. 74 ЦПК зазначає, що судова повістка про виклик до суду повинна 
бути вручена особі, яка викликається на пізніше ніж за сім днів до судо

вого засідання . Таким чином початок оформлення судових викликів і 

повідомлень передано на відкуп суду. Огже, НИІІі діючий: процесуальний: 
Закон не передбачає початку орган:і.заціі судових викликів, що в пра}..'ТИ

чній: площині тяmе за собою не лише невчасні виклики учасників судо

вого процесу, але остаНні взагалі не викликаються до суду. 
Однак, громадяни України відповідно до вимог Конвенції можуть 

звертатися до Європейського Суду тільки "тоді, коли були вичерпані усі 
наявні національні можливоСJ·і. Разом з тим за кількістю скарг до Євро

nейського Суду з прав людини Україна посідає одне із перших місць 

серед інших країн - членів Ради ЄвроІІИ [10, с. 39]. 
Слід зазначити, що НИІІі діючий: ЦПК в ч. 1 cr. 74 зазначає, що «Су

дова повістка про виклики повинна бути вручена з таким розрахунком 

щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу для явки в суд і підго
товки до участі в судовому розгляді справи, але не пізніше ніж за сім днів 
до судового засідання, а судова повістка-повідомлення- завчасно». 

Така позиція законодавця, яку останній: закріпив в даній: нормі є до
воп і не конкретною. Отже, вважаємо, що ч. 4 ст. 74 Щ1К доречно було б 
викласти у слідуючій редакцfі: «Судова повістка про виклик в судове 
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засіданwmовинна бути вручена з таким розрахуІ-ІКом, щоб особи, які 
вИКЛИІ<аються, мали достатньо часу для явки в суд і підготОІІКИ до участі 

в судовому розгляді справи, але не пізніше ніж за сім днів до судового 

засідання. Часом вручення Lудової повістки вважається деm. заповнення 

розписки, чи днем вручеШІЯ судового ВИКЛИJ<У, який зазнс~ч1~но в поurго

вому повідомленні. Вручення судової ловістки-повідомлен:ня повинно 

бути здійснено- завчасно». 

Таким чи1юм, nourroвi відправлеrmя судів не мають ніиких префе

реІЩій і рівняються із загальною їх вартісnо, а в умовах кризового стану 

мають тендеІ-Щія до їх збіІJЬmення. Враховуючи обмежешш у фінансу

ванні судової системи виникають проблеми щодо заку:піІ•лі поштової 
кореспондеІ-Щії судовими адміністраціями. На перший погляд дана nро

блема не є лроцесуальною, але вона напряму вШІиває на належне повід

омлення осіб про час і місце розгляду справи. 
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Волік В. В. 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИ:ЗНА ЧЕННЯ 

СГ АВОК ДЕРЖАВНОГО ЗБОРУ В УКР АЇНІ 

Ст. 67 Конституції України передбачає обов' язок кожного еллачува
ти податки та збори 11 nорядку і розмірах, встановлених законом [1] . 
Проте законодавче визначення ставок судового збору характеризується 

правовим нігілізмом. 

Відповідно ст. 79 ЦПК судові витрати складаютЬ<:я з витрат, 
пов'язаних з розглядом справи та судового збору [2]. 

З80 



В той же час судового збору яІ<. обов'язкового ШІатежу насьогодні в 
україні не існуf. 

Ситуація павколо судового збору розгортається таким чином: 20 січ
ВJІ 2006 р. Прсз;;щеІпом В.ІОщенко підписаний Указ <<Про затвердження 

Плану заходів і:І виконання обов'язків та зобов'язань України, що ви:пли
вають з їі членства в Раді Європи» N! 39 [3], а 20 березmr 2006 р. <<Про 
затвердження Плану заходів на 2006 р. щодо вдосконалення судового 

усrрою та забезпечення справедливого судочинсrва в Україні відповідно 
до Європейських стаІЩартів» N! 242 [4], в яхих було зобов'язано Мініс
терство фінансіВ, Міністерство юстицїі, Державну судову адміиістрацію 

розробити і подати проект закону про судовий збір, в якому передбачи
ти розміри, порядки сплати збору та звернеІПіЯ до суду (замість держав

ного мита), а 'Також иаправлені коштів від ц:ьоrо збору на фінансування 

функціонування судів і діяльносrі с.уддів. На виконання цих Указів було 
розроблено проат закону <<Про судовий збір» N! 2378, який було подано 
на розrnяд Кабінету Міністрів Укра'іни. 

9 тотого 200/' р. Верховна Рада Украіни при:йшта Постанову <<Про 
прийнятrя за основу проеК1у Закону України <<Про судовий збір» N! 662-
V від 09.02.2007 р. [5], поданий Кабінетом МініСl1Jів України, в якій дору
чила Комітету Верховної Ради України з ІІИТС:ІНЬ nравосуддя доопрацю

вати зазначений законопроект з урахуваJПіЯМ зауважень і пропозицій 

суб'сктів права законодавчої ініціативи та внести його на повторний 
розгляд Верховної Ради України. 

Проте відт•JД:і рух з доопрацювання та прюішятrя розробленого за

кону фактично припmпmся. 

Законопроект піддається обrрунтованій критиці. Серед іншого, дис
кусія розгортається t-швколо ставок судового збору. 

Відповідно до Концещіі реформуВаІПіЯ податкової сисrеми України 

ОДІТИМ із н<шр:{А!LКів реформувсuuіЯ податкової систе~~<rи є всrсurовлення 
ставок судового :Jбору виходячи з фіска..тrьної та компенсаційної його 

функці:і. Судовий збір має бути інструментом відшкодування затрат на 
вчинення дій, що маJОТЬ юридичне значення, враховуючи реальну wrа

тіжну спроможні<..'ТЬ населення [7]. 
Згідно п. 1.2. cr. 1 розділу ХП Проекrу податкового кодексу судовий 

збір rnравля:Є11.ся у відповідному розмірі від мінімальної заробітної WІа

ти, встановленої :шконом на 1 січю1 калеІЩарного року, в якому відпові
дна заява або скарга подається до суду та у відсотковому співвідношенні 

ДО ціни ПОЗОВУ [8). 
В той же час, вегановлення у проекті сrавок судового збору у відсот

ковому співвідrюшеmrі до розміру прожиткового мінімуму не враховує, 

що розмір цьо1·о мінімуму пов'язаний з належністю особи до nевної соці
альної 11JУПИ. Tcu:, ст. 58 Закону України <<Про державний бюджЄ'l' Украї
ни на 2008 рік ra про внесеюіЯ змін до деяких законо~вчих актів Украї
НИ» [9] всrановлено, що розмір прожиткового мінімуму з 1 квіт1іЯ 2008 р. 

·по 1 JІИІJНЯ 2008 р. становить: для дітей - 647 грн., дrrя працездатних осіб 
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- 647 грн., ДІІЯ осіб, які втраТИJІИ працездатнісrь - 481 грн. Відтак законо
nроектом заздалегідь всrановmоється nравова нерівність: особа у віці 17 
років за nодаШІЯ до суду nозовної заяви немайнового характеру nовинна 

сшrатити 67,8 грн., тоді як працездатна особа за подання такої самої по
зовної заяви має сшштити 64,7 грн. [10]. 

Таким чином, законодавчий підхід до визначеШІЯ сrавок судового 

збору всrановшоє дискримінаційний підхід ДІІЯ різних шrатників, що є 
невірним у корені і протирічить загальним принципам юриспруденції . 

Список літератури: І . Конституція України: Закон України від 24.06.1996 р.І/ До
стуn до електронної мережі Інтернет zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/Jaws/main.cgi?nreg=2747-l . 
2. Цивільно-nроцесуальиий кодекс України : Закон України від 18.03.2004 р . N~ 1618-V// 
Достуn до електронної мережі Інтернет zakon.rada.gov.ualcgi-bin/Jaws/main.cgi?nrcg=2747-
15. З. Про затвердження Плану заходів із виконання обов'язків та зобов'язаНь України , що 
виnливають зП членства в Раді Європи: Указ Президента України від 20.01 .2006 р. N~ 39// 
Достуn до електронної мережі Інтернет zakon.rada.gov.ualcgi-binllaws/main.cgi?nreg=2747-
15. 4. Про затвердження Плану заходів на 2006 р. щодо вдосконалення судового устрою та 
забезnечення сnраведливого судочинства в Україні відновідно до Євроnейських стандар

тів : 20 березня 2006 р. N2 242// До<.:туn до електронної мережі Інтернет 
zakon.rada.gov.ualcgi-binllaws/main.cgi?nreg=2747-15. 5. Про nрийюrrтя за основу проекту 
Закону України «Про судовий збір»: Посrанова Верховної Р'<ІІІИ від 9 люrого 2007 р. N2 662-V// 
Достуn до елекrроноої мережі Інтернет zakon.m:la.gov.ualcgi-binllaws/main.cgi?nreg=2747-IS. 6. 
Продержавне мито: ДекретКабінету Міністрів України від21 .01.1993 р. N~//BBP. -1993. -N~ І З. 
- Cr. 113. 7. Концепції реформування nодаткової системtt України : Розnорядження Кабінету 
Міністрів Україин від 19.02.2007 р. N2 56-ri/ Усnішна Україна.- 2007.-N~ 9 (22).-С. 2. 8. Проекr 
nодаrковоrо кодексу: Достуn до електронної мережі Інтернет 

http:/ /gska2.rada.gov .ua/pls/zweb _ nlwebproc4 _1 ?id=&pf3511 =З 1993. 9. Про дср)ІQІ
вний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України : 
Закон України// ВВР. - 2008. - N~ 5-6, 7-8. - Cr. 78. 10. Інформаційний сервер Верховного суду 
У країни /lhttp:www.scourt.gov. ualclientslvs.nsfl0/637469b9ede63a97c22574570030 14аЬ6?0р .. . 

ГаврікР. О. 

ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАКОННУ СИАУ СУДОВОГО НАКАЗУ 

З часу введення в Цивільний процес України в 2004 році процедури 
наказного проваджеШІЯ в Україні вже сформувалася судова практика 

розгляду заяв про видачу судового иаказу та теорія про сутність та зна

ЧеШІЯ судового иаказу як правозасrосовчого судового акту та виконавчо

го документу. 

На жаль, питання законної сили судового наказу, зокрема їі змісr та 

межі, до цього часу теорією цивільного процесу належно не досліджено. 

Питшшя законної сили судового наказу в ЦПК визначено лаконічно: у 

cr. 105 лише згадується, що у разі ненадходження від боржника протягом 
трьох днів після закінчення строків на подачу заяви про скасування су

дового наказу, заяви про скасування судового наказу, судовий наказ 

набирає законної сили і суд видає його сrю-увачеві ДІІЯ пред' явлеЮІЯ до 

виконання. 

·зважаючи на подібну лаконічнісrь російського цивільного процесу
ального законодавства, окремими російськими дослідниками робилпся 
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висновки про те, що законна сила для судових наказів взагалі не харак

терна [1, с. 211]. В той же час вважаємо, що для судового наказу законна 
сила характерна, хоча із nевним особливостями. 

Дійсно, аналіз основних nоложень ЦПК про судовий наказ дозволяє 
сказати, що судовому наказу дритаманні основні правові властивості, що 

складають зміст законної сили судового рішення . Так, судовий наказ, як і 

будь-яке судове рішення є обов'язковим (оскільки зобов'язує боржника 

до вчинення певних дій - сrшати заборгованості, вИІШати компенсації 

витрат на розшук відnовідача, боржника, дитини або транспортного 

засобу боржника, тощо) . 

Ст. З Закону України «Про виконавче провадження» визначає судо
вий наказ як виконавчий документ, тобто документ, на nідставі якого 

здійснюється примусове виконання судового рішення (в даному випадку 
цим рішенням є сам судовий наказ), тому теза про наявність у судового 

наказу власrивості виконавчості заперечень викликати не повинна. 

Для ·судового наказу також характерна властивість незміюrості, тоб

то неможливості його зміни або скасування судом, що його видав, однак 

момент її набутrя судовим наказом схожий із моментом її набутrя заоч

ним судовим рішеш-tЯМ . Змінити судовий нака.1-суд не вправі вже з мо
менту його видачі. Однак до набрання судовим наказом закоmюї сили, 
можливе скасувашrя судового наказу. Єдиною умовою для цього є по

дання боржником заяви про скасування судового наказу. Наявність цієї 

заяви означатиме, що вимога стягувача є спірною, а тому nідстав для 

видачі судового наказу не було. В той же час подання такої заяви не мо

жна називати оскарженням судового наказу, оскітrьки, по nерше, пору

шення норм матеріального або процесуального права не було - суду 
були подані yd необхідні документи для видачі наказу, по друге, борж

ник не повинен доводити необrрунтованість вимог стягувача, у заяві він 

лише виражає свою незгоду і1 нею. Таким чином, суд скасовує судовий 

наказ у не зв'язку з тим, що вимога стягувача (а відповідно і сам судовий 
наказ) є необгрунтованою, а лише тому, що така вимога не могла розгля

датися у порядку наказного провадження. 

Набуття властивості незмінності судовим наказом не означає, що суд 

не праві здійснити роз' яснепня цього наказу (відnовідно до ст. 28 Закону 
України «Про виконавче провадження») , або виправити допущені у 
ньому арифметичні помилки або оПиски. В той же час, порядок виправ
лення таких помилок або omtcoк для судового наказу не визначений, а 

загальний порядок, зважаючи на те, що для наказного проваджеНіІЯ не 

характерне вирішення питань з викликом сторін, а також те, що стягувач 
до набрання судовим наказом законної сили не отримує судовий наказ, 

не може бути застосований до судових наказів . 
Якщо розглядати питання про неспростовність судового наказу, то 

останній, на відміну від рішення суду, стає неспростовним з моменту 

Иоrо видачі. Це випливає із того, що чинний ЦПК не передбачає можли
вості оскарження судового наказу по <:уті заявлених вимог (у зв' язку із 
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його необrрунтованіс1ю), або у зв'язку із порушешurм під час його вида
чі норм матеріального бо процесуального nрава). Якщ;о це і мало місце 
боржник просrо подає заяву про видачу судового наказу, що матиме 

наслідком скасування судового наказу. Однак така заява, ю• було зазна
чено ш,пце, подаєrься із підстави заперечень боржника проти вимог стя
гувача, а не у зв'язку із заnереченнями про висtювки, ро яких дійшов суд 

при видачі судового наказу. Jmua підстана для скасування судового наказу 
- перегляд за нововиявленими обстав~шами - є виключенням із правила 
незмінності судового наказу, а не заnереченням його неспроа·овності. 

Питання щодо того чи має набрання закошюї сиm1 судовим наказом 

наслідком неможливість пред' явлення тотожної вимоги, у тому числі 
тотожного позову, чинним ЦПК взагалі не врегульовзн:е. Н той же час, 

для недопущення зловживання стягувачем своїми правnш на подачу 

заяви про видачу судового наказу, а також зважаючи на думку, вислов

лену Верховним Судом України в узаrаrІЬненні судової праІ<:rики розгля

ду судами справ у наказному провадженні [2], про поширення на наказ
не провадження положень статей ЦПК про підстави nовернення позов

ної заяви та відмови у відкритті провадження у справі, судовий наказ 

повинен володіти властивістю виюnочності. В той же час. при подачі 

стяІувачем позову за вимогою, за якою вже був виданий судовий наказ, 
або за якою мало місце звернення про видачу судового нака3у, тотожнос

ті вимог немає - різне правове положення сторін, інnmй вид прова

дження, різний характер вимоги - 11 першому вИІІадку в·имоr безспірна, 

в другому - позовна. Тому властивість виюnочносrі судшюго наказу має 

обмежений характер - вона означає пише неможливість подачі заяви 

про видачу судового наказу за тотожною вимогою, тобто подачі заяви у 

nровадженні ТОІ'О ж виду за умови безсnірності цієї вимоги. 

Факти, встановлені судонам наказом, що набрав за:коЮ:юї сили, а са

ме питання про наявнісrь зобов' язашіЯ між стяту ва чем та боржникои, за 
яким осrанній зобов' язаний сплатити грошові кошти, тобто заборгова
ність за цивільно-правовим договором, заробіnі}' 1mary, а також встанов
лений судом її розмір, відnовідно до cr. 61 ЦПК (я:ка зазпачає на пре
юдиційності судового рішення, формою якого с судовий наказ) є пре

юдиційними, тобто у виnадку розгляду сnрав між тими ж сторонами 
доводитись не повинні. 

Таким чином, судоюму Ііаказу притаманні усі властt-Івості., що скла
дають зміст законної си.m судового рішення, хоч і з окремими обмежен

нями, а тому набрання законної сили судовим наказом так само означа
тиме визначеність у встановлених судом правах, обов' язк.ах та відповіда
льності сторін, що гаравrус реалізацію захищеної судом ·вJшоrи стягува
ча. В той же час, на саи.оrо стягувача дана законна сила поширюється 

частково, зважаючи на можливість прЕ~д' явлення ним позову за цією ж 
вимогою, хоча осrаннє і є недоцільним, якшо судо·вий. наказ вже 
пред'явлений до виконання, а також зважаючи на преюди:ційнісrh фак
тів, встановленим судовим наказом, що набрав законної С11ЛИ. 
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БугаГ. С. 

ПОРІВНЯАЬНИЙ АНААІЗ СПОСОБІВ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ ЗА ЦПК ТА ГПК УКРАЇНИ 

Дуже часто для захисrу своЇХ порушених або оспорюваних прав та 
законних інrересів зацікавлені особи звертаються за допомогою до суду. 

Одна з основних гарангій забезпечения інrересів позивача- це забезnе
чешІЯ позову f1, с .711]. 

З цього nриводу, необхідно зазначити, що сутність іНсгитуту забезпе
чешІЯ позову найбільш повно виявляєr'ЬСЯ в способах, які засrосовуються 

судом з метою гарангувания належного виконания судового ріmения. 

Огже, Шд час судового розгляду часто виникає необхідність забез

печити позов мірами, передбаченими в nроцесу;vrьному законодавстві. 

Така можливіСТІ? закріrтена в ст. 152 ЦПК та в ст. 67 ГПК. Зміст відповід
них положень про міри забезпечения позову різний залежно від спеціа

нізації судочинства, що поясшоється особливостями конкретних право
відносин, реrупьованих тим або іншим процесуапьним законом [2, c.lS]. 

Як відомо, способи забезпеченню позову грають немаловажну роль в 

процесі здійснения цивільного та господарського судочинства України. 

Але, між тим, даному питанню не уділено достатньої уваги в науці циві

льного та господарського nроцесуапьного права. Огже, актуальною за

лишається проблема способів забезпечеmІЯ позову в цивіпьному та гос
подарському процесуальному праві України. 

Аналізу цього явища присвячені роботи Синичкіної Л., Опадчого І., 
Комарова В . В ., Тертиmнікова В.І . та інших вчених. 

На нашу думку є актуапьним і перспективним з точки зору подаль

ших наукових досліджень є порівняння сuособів забезпеченНя позову за 
ЦПК та ШК. 

Як відомо, ГПК в ч. 1 ст. 67 передбачає чотири способи забезпечения 
позову, а саме накпадання арешту на майно або грошові суми, що нале

жать відповідачеві; заборона відповідачеві вчиняти певні дії; заборона 

іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору; зуmшения 

сrяrнения на підставі виконавчш·о документа або іншого документа, за 

яким: сrягнения з-дійснюється у безспірному порядку і цей перепік спо
собів є вичерпаним. 

Однак, спід звернути уваrу на те, що господарське процесуальне 

право україни допускає одночасне застосування кінькох способів до 
забезпечения nозову, за умови, що таке забезпечения не перевищить 
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суми заявлених вимог. У процесі судового розгляду можлива заміна од

ного способу забезпечення іншим. Це питання вирішується в тому само

му порядку, що й первісне клопотання про застосування заходів до за

безпечення позову [3, с.120]. 

З ЦЬОГО ПРИВОДУ, НА НАШУ ДУМКУ, ВЕЛИКИЙ ШП.РЕС ПРЕД
СТАВЛЯЄ ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАІНИ «ПРО ВНЕСЕІШЯ 'ЗМШ ДО ДЕ
ЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТШ УКРлУнИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕНJІЯ 
ПРОЦЕДУРИ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РШІЕНЬ>>, ЗГІДНО З ЯКИМ 
ДО ПІК ВНОСЯТЬСЯ ЗМІНИ, А САМЕ Ч. І СТ. 67 ГПК ДОПОВНЮЄТЬСЯ 
ЩЕ ОДНИМ СПОСОБОМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ, ТАКИМ ЯК ЗУПИ
. ЕННЯ ПРОДАЖУ АРЕІШОВАНОГО МАЙНА, ЯКЩО ПОДАНО ПОЗОВ 
ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ МАЙНА 3-ШД АРЕШТУ. 

Досліджуючи цю проблему, варто зазначити, що ЦПК в ч. 1 ст. 152 
передбачає сім способів забезпечення позову, а саме накладеаlіЯ арешту 

на майно або грошові кошти, що належаrь відповідачеві і знаходяться у 

:нього або в інших осіб; заборона вчиняти певні дії; встанш:ления обов'я

зку вчинити певні дії; заборона іншим особам здійсшовати: шштежі або 

nередавати майно відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зо

бов' язания; зупинення продажу описаного майна, якщо подано позов 

про право власності на це майно або про виключення його з опису; зу
пинення стягнення на підставі виконавчого документа, яки-й оскаржу

єrься боржииком у судовому порядку; передача речі, яка. е предметом 

спору, на зберігаш-ІЯ іншим особам. І цей перелік способів нЕ~ є вичерпа
ним, тобто згідно з ч. 2 ст. 152 ЦПК у разі необхідності еудом можуть 
бути засr·осоваІІі іІШІі види забезпечею-ІЯ позову і суд може застосувти 

кілька способів забезпечення позову одночасно. Більш тоrо, суди, як 

показує практика, нерідко застосовують такі види забезпече:ш-ІЯ позову, 

які законами не передбачені. Тобто неконкретність ч. 2 ст. 152 ЦПК ви
кликає питання, що саме мається на увазі: 1) чи ті види за.безпсчеrmя 

позову, які передбачені іншими законами; 2) чи будь-які інші, які про
сить заявник із доцільністю яких погодиться суд, незалежно від того, 

передбачені вони в законі чи ні (тобто nостає питання, чи передбачив 

законодавець відкритий перелік) [4, с.651] . З цього вишІивг.є, що ЦПК 
представляє більше можливостей по забезпеченню позову ніж ГПК. 

Як зазначалося раніІпе, згідно до проекту Закону України <<Про вне
сения змін до деяких законодавчих актів України щодо вдаскОJІа.Леtmя 
процедури примусового виконаш-ІЯ ріІпень» до ЦПК, як і до ГПК вно

сяться ссутєві зміни, згідно 3 цим проектом Закону, до одного із способів 

забезпечення позову, який міститься в п.5 ч. 1 ст. 152 вносяться зміни, а 
саме цей спосіб звучатиме так «nозоВ забезпечується зуттеттм прода
жу описаного маіта, якщо 110дано tІО3о8 11ро зОільнсинн АUІUІШ 3-tІід аре

Іиmу>>. Оrже, на наш погляд, якщо цей законопроект встуш;rrь в діє, то це 

будуть дуже ссутєві зміни, які стосувалися інституту забезпечення позову 
за останній час. 
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Втім, природа даного інститугу процесуального права єдина для 
всіх nриведених вище підсисrем. І це цілком nриродно. Пояснюється це 
в першу чергу тим, що всі загальні і спеціалізовані суди відносяться до 

єдиноУ cиcreмvJ судів загальної юрисдикціі і відповідно підкоряються 

єдиним прИІЩJmам <-удочинсrва на Україні [2, с. 15]. 
Однак_ необхідно зазначити, що дослЩжуючи практику засrосуван

ня заходів до забезпечення позову свідчить, що у переважній більшосrі 

виnадків судами правильно засrосовуються ці заходи. Разом з тим вияв

лепі непоодинокі факти помилкової оцінки як дійсної необхідносrі за
сrосування заходів до забезnечення позову, так і того, який саме захід 

найбільш доціпьний у даному конкретному випадку, на якій сrадії про
цесу він має бути засrосований тощо [5] . 

У цивільному та господарському процесуальному законодавсrві не 
місrиться вказівки на те, які конкретно види забезпечення позову і по 

якій позовній вимозі можуть засrосовуватись, не вказано на приоритетні 
заходи забезпечення позову. Саме тому суд повинен керуватися конкре
тними обставинами справи, враховуючи також і обгрунтування своєї 

заяви ініціаторам забезпечення позову . Разом з тим, вони понинні бути 
співмірними із за:ІВЛеними позивачем вимогами [4,-с.651]. 

Таким ЧИІ:ІОМ, nроаналізувавши· сrа'П·і ЦПК та mк з визначеного 

питання, а сам·~ я:кі стосується способів забезпечеШІЯ позову, можна дій

ти до висновку . що деякі положення сrатей цих кодексів співпадають, а в 

деяких існуютt. nевні розбіжиосгі, на які на наш погляд треба звернути 

увагу з метою виробдешіЯ єдиних підходів. 

СnІІсок Jnтe р»1')'рІІ: І . Лошrгнюк ІО.О. Забезпече11ня позову в господарському про
цесі 110.0. Лоnап:юм 11 Збірник тез цауковнх робіт учасників IV МіжнароДІІої цивілістич
ної наукової конференції студентів та асnірантів І У11орядн . : Чапишева А.Р., Матійко 
М. В , Сцдовенко О.Л. і ін. 11 Одеська націонаньна юридична академія. - О. · Фенікс, 2009. 
- С. 711-713. 2. СtІничкина Л. Обеспечение иска в кассацииІ Л. Синичкина 1/Юриди•rес
кая nрактика.- 2006.- .N'!!4 (422) от 23.01 .2006. - С. 15. 3. Опадчий І. Забезпеченюr nозову 
в rосrюдарському 11роцесі : патреба вдаск01tаления І !. О11адчий 11 Юридичний журнал. -
2003.- .N'~12(18). -· С. 120-123. 4. Проблеми теорії та nparmrки цивільного судочи1rства : 
Монографія І [В. В. Комаров, В.І. Тертишніков, В . В . Баранкоза та інш і] ; за заг. ред. про
фесора В .В . Комарова. - Х. : Харків юридичний, 2008. - 928 с . 5. Про деякі 11итання прак
тики застосування заходів до забезnечення позову : Роз'яснешUІ nрезидії Вищого арбітра
жного судуУкраїни від 23.08.1994 .N'~ 02-51611 . 

Жеребной І. О. 

0СОБ11ИВОСГІ СУДОВОГО РОЗГ llЯДУ ЩОДО СПРАВ ПРО УСИНОВ11ЕННЯ 

Однією із найважливіших nроблем сучасного українського суспільс
тва є питання покинутих дітей, дітей, які виховуються з неповних сім'ях. 

Дана проблема є насrільки соціаJІьною і в той же час nравовою, що не 
придіJІСІІНЯ їй уваги ще п'ять, десять років, nризведе до криміналізації 

ціJІих поколіm. українських дітей. Сьогодні в Україні налічуєгься більше 

100 тисяч дітей-сиріт. При тому, що праrягом року як правИJІо в 12673 
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селах не реєструється народжуваність, в 2595 селах немае дітей віком до 5 
років, у 1948 селах відсугні діти віком від 6 до 15 років [ 1, с.58]. 

Що ж таке усиновлення:? Гайков В.Т. в цьому зв'язку зазначає: «Уси
новлення (удочеріння) є акт, який породи..-ус виникнення батьківських 

прав і обов'язків на підставізакону [2, с.651]. 
Маслов В.Ф. nід усиновленням розумів юридичний факт, з яким за

кон пов'язує виникнеШІЯ між особою, яка прийняла дитину в сім'ю 
(усиновителем) та дитиною (усиновленим) правових відносин, які при

рівнюються до правових відносин, які здійппоються між родичами 1а 
походЖе.ІШЯм [ 3, с.169). 

Як бачимо, усиновлення це перш за все юриди'ІНИЙ факт, на підста

ві якого і виникають правовідносини між усиновленим і усиновmовачем . 

Усиновлення є складним правовим інститутом, який складається із його 

двох частин: допоміжно-технічної і судової. Допоміжно-технічна частина 

складається із дій майбутніх усиновmовачів, які пов' язані із наявністю 
неповнолітньої дитини як центрального суб' єкта, навколо якого вибудо

вується предмет судового розгляду, збір необхідних документів, .srкj 

пов' язані з анкетними даними усиновителів та усиновлюваного, ЖИ1.1Іо

во-матеріальними умовами усиновmовачів, їх станом здоров' я, та здо

ров' я усиновлюваного, висновки ор~ану опіки і піклування, згода друго
го з подружжя на усиновлення дитини, засвідчена нотаріально, письмові 

згоди опікуна, піклувальника, в необхідних випадках заютду охорони 

здоров'я, або навчального закладу, батьків дитини. Такі документи яв

ляються письмовими доказами по даній категорії справ і є як належними 

та доnустимими доказами у таких справах. При цьому такі дії майбутніх 

усиновлювачів носять виключно добровільний характер. 

Другу частину усиновлення складає судова процедура і її кульміна
ційний момент - судове рішення. Без цих безумовних складових сам акт 

усиновлення неможливий. Перш ніж досліджувати дані складові, необ

хідно окреслити те коло осіб, які можуть бути заявниками в цивільному 

процесі. При пьому потрібно зазначити, що усиновлення відноситься до 

безспірних справ, в яких відсутній спір про право. Мова в даній категорії 

справ йде про встановлення юридичного факту, який rрунrується на 

інтересі неповнолітніх дітей і полягає в тому: можливий чи ні факт уси

новлення (удочеріння) та на скільки він відповідає інrересам дитини . 
Інrерес дитини є визначальним в даному Ш1Танні. Тому усиновлення є 

винятковим актом. Враховуючи винятковий характер права на усинов
лення неповнолітньої особи, суди мають установлювати при розrляді 

справ цієї категорії додаткові обставини, зокрема необхідність усmюв

лення і неможливість офор:а.mення: іншоrо правового зв' язку між особою, 
яку бажають усиновити, та особою, яка хоче це зробити. При цьому зве

рнення до суду із заявою про усиновлення: не повинно бути зумовлене 

бажаюІЯм досягти ішиого правового наслідку, ніж юридичне оформ
леюІЯ родинного зв'язку [4, с. 7]. Усиновлювачами можуть бути особи 
обох полів за виключеЮІЯМ осіб, які: визнані :недієздатними чи обмежено 
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дjєздатними. Така вимога закону є загальною, і сrосується тих випадків, 

коли особа, яка меІІІJ(аЄ сама визнана нед;ієздатною чи обмежено дієздат
ною. Але якщо один із подружжя є недієздатним чи обмежено дієздат

ним, а іmпий ні?. Автор вважає, що в такому разі остю:mій не можу бути 

заявником у справі про усиновлення, бо сама сімейна атмосфера буде 
сприйматись дитиною в негативному її ракурсі. Тому інrереси дитини 

можуть бути при:1пснені за рахунок недієздатних чи обмежено дієздат
них осіб, які також потребують за собою окремого піклування. 

Не можуть бути усmювmовачами особи, позбавлені батьківських 

прав, якщо ці права не були поновлені чи були усиновлювачами imnoї 
ди:гини, але усиновлешіЯ було скасоване, або визнане неді.йсним: з їхньої 

вини. Дане nитання є дискусійним. Так, Дячкова Н.А. зазначає, що є 

зрозумілим, що особа, яка припустилася серйозних порушень своїх бать
ківських прав та обов' язків щодо рідної дитини, не зможе наТІежни:м 
чином забезпечувати нормальні умови існування для дитини усиновле

ної [5, с. 228] . Такої ж думки дотримуєn,ся і Баран()ва Л .М., яка вказує на 

те, Щ() птрібно заборонити бути усиновлювачами особам, які були по
збавлені батьківських nрав, незалежно від того, поновлені вшш у цих 
правах чи ні на момент подачі заяви про усиноІJ]ІеШіЯ [ 6, с. 201]. 

Автор також підтримує дану точку зору і вважає, що не дивлячись 

на те, що відповідно до п. 3 ч. 1 cr. 212 СК таке nраво у особи є, але суд 
повинен скруnульозно досліди:rи доказову базу щодо питань позбавлен

ня та поновлення в батьківських правах. Доречним було б призпачеJІНЯ 
судово-медичної експертизи щодо наявності чи відсутносrі захворюван

ня на алкоголізм, чи наркоманію, що сrали підсt·авою до позбавлеШіЯ 

батьківських прав. Такий обережний підхід до питань усиновлеШіЯ в 

даному випадку nов'язаний в nершу чергу з охороною інтересів усинов
люваної дитmrn., з вияснення питаНь щодо необхідносгі ЦПК відnовідно 
до якої, суд зобов' яза1m.й nеревіри:rи законнісrь підегав для усиновлен

ня. Крім того суд зобов' язаний особливу увю:-у звертати на виявлення 

індивідуальних якосrей осіб, які претендують на виховання дітей через 

інсrитут усиновлеJІНЯ [ 7, с. 15]. 
Як бачимо, nитання, nов' язані із усиновлеШіЯМ неповнолітніх дітей 

є складним питанням, як в теоретичному, так і в практичному плані яке 
потребує удосконалеJПІя nроцесуально-технічної процедури nри роз

гляді справ про усиновл.ення, а тому дані питашіЯ будуть досліджувати

ся автором і в майбутньому. 

Список літератури: \ . Карпенко О. Законодавче забезпечення сімейних форм 
угриманІUІ та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьк івськоrо nіклування, за 
законодавством України// Цивільне право, 2001.-lf2З .-58c. 2. Гайков В.Т. ОсновЬІ государ
ства и права І Ученик 4-е юд., доп. и перераб . За ред . Гайкова В.Т., Ржевекого В.А. -
РІ'Сl·ов - н/Д.: Фени.кс, 200З. - 704с . З .Маслов В .Ф. Действующее законодательство о 
браке и семье. Изд. 06-ьед. «Вища школа» . Изд. при Харьковском гос.универснтете. Х . , 
1974- І69с 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від ЗО березня 2007р. N2 З« 
Про nрахтику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиномення і 
про nозбавлення та поновлення батьківських прав» 11 Вісник Верховного Су цу У краУни 
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2007. - ND.-7c. 5. Дячкова Н.А. До шrгання про правовий статус усюrовлювача І Матеріа
ли науково-прш.-rичної конференції, присвяченої памяті О.А.Пушкіна - · П:юблеми цивіль
ного права та процесу . Х . , 2008. - 228с. 6. Баранова Л.М. Сімейне право України. Підруч
ник І заr ред. В.І.БорfІсова, І В.Жилінкова та інших. За заr. ред. В .І. Борисової та 
І.В.Жилінкової.- К.: Юрінком Інтер, 2004. - 20k ? .Федченко В.М., Фролов В .И . Рассмо
трение судами дел, связаннЬІХ с воспитанием детей. Зашита граждансмих, трудовь1х и 

семейнь1х прав в суде (сборник <:татеІі). Юрфакт Кубанского rос.ушшерскrета. Краснодар 
1976.- 119с. 

Ігнатенко В. В., Худан Б. Ю. 

СУДОВО-ЕКСПЕРТНА ДІЯ11ЬНІСГЬ 

У ЦИВІАЬНИХ СПРАВАХ: ОКРЕМІ АСПЕІ.їИ 

У чинному цивільно-процесуальному законодавсrві України при

значення експертизи розглядається як один із з трьох способів викорис
тання спеціальних знань у судочинстві. Вона є способом збору доказів, а 
саме тих фактичних даних, які мають значешш для правшІЬиоrо вирі

шення спору. 

На стаді:і підготовки справи до судового розгляду експертиза сприяє 

об'єктивному, повному та всебічному встановлешnо обст2ІВИН справи. 
На теперішній час на теренах Кіровоградської обласrі, особливо в 

райоmІИХ центрах області, в ході розгляду судами цивіJІЬних справ зу
стрічаються випадки, копи оста:шrі призначають провед,~ш-ІЯ судово

експер1.ного досліджеш-ІЯ (далі- експертизи), в т.ч. товарознавчої експе
ртизи, не тільки судовим експертам, а:пе й іншим фахівщ:м 3 відповідних 

галузей знань. 

Разом із тим, як показано усне опитуватІЯ респон;J,ентів - судців, 

провадження зазначеної судової дії на стадії запучення тш<их фахівців 

здійаnоється nо-різному, відсуnrій єдиний підхід до визначення особи 
експерта та перевірки можІJИВості здійснення ним експертюи. 

Зокрема, в одній із цивільних справ за ухвалою суду З)l.ЇйснеШІЯ то
варознавчої експертизи було доручено фізичній особі- <уб'єкту підпри
ємницької діяльності, в якої строк ді:і піцензії сплив. При цьому, судом 

висновок такого експерта визнано дійсним та покладено в основу прого

лошеного судового рішення. 

Від себе вважаємо, що дана практика є неналежною, так як супере
чить нормам цивільно-процесуального законодавсrва УІ(ра'їн:и, та сПри
чинена недоскона:пістю ocrm-mьoгo. 

Біпьшої актуальності дана тема набуває через те, що подібна судова 
практика призводить до порушення процесу доказуванІІЯ, чим ставить 

під сумнів законніСТJ, судового розгляду та прийнятих у сnраві рішень. 

Так, дійсно зrідно ч. 1 і 4 ст. 7, ч. 2 ст. 9, ч. 3 cr. 10 Закону України «Про 
судову експертизу» (далі - Закон N~ 4038) судово-експертну ціяльність мо
жуть здійснювати держаnні спеціалізовані установи, а також судові експер
ти, які не є працівниками зазначених установ (інші фахіf:ці з відповідних 

rалузей знань), у nипадках і на умовах, визначених цим Закои:ом [1]. 
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З огляду на роз' яснеШІЯ Пленуму ВС України N! 8 від 30 травня 
1997 р. (абз. З n:. 19) [2] можна стверджувати, що Законом N! 4038 встанов
лено єдину для двох видів судових експертів вимоrу - наявнkгь у спеціа

ліста свідоцтв;;, про присвоєШІЯ йому кваліфікації судового експерта за 

відповідною спеціальністю. 

При цьому, суд (враховуючи положення ст. ст. 53, 143-148 ЦПК [3]) 
зобов' язаний встановити особу експерта, перевіривши чиннісrь зазначе

них вище документів. 

Необхідно зазначити, що згідно п.п. 4.22. та 4.23. Положення про 
експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, за

тв. Наказом Мінюе1у України 09.08.2005 р. N! 86/5 {у редакції наказу 

МінюСJу Укра·ени від 07.11.2007 р. N! 1054/5) [4] свідоцтво дійсне протя
гом трьох років )J)ІЯ фахівців, що не є працівниками державних спеціалі
зованих усганов. Якщо строк дії свідоцгва ие продовжений, свідоцтво 

вважається не,n,ій.сним, а кваліфікац:ія судового експерта втраченою. 

З наведеного вище прикладу видно, що судом зазначений вище 
обов'язок не аиконується . Відтак, результати таких експертиз мають 

визнаватись недійсними через те, що ~уб' єкти їх виконання є неналеж
ними фахівцями з відповідних 1·алузей знань,-тобто не мають кваліфіка
ці'і судового ек·:перта. 

Враховуючи ту обставину, що випадки проведення таких експертиз 
непоодинокі, підставно буде стверджувати, що зазначена вище практика 

спричинена рядом факторів, головним із яких є недосконалість чинного 

процесуального законодавства. При цьому, на нашу думку, недоскона

лими є як Закон N! 4038, так і ЦПК України, норми яких не узгоджені 
між собою. 

Відповідно Е подальших наукових дослідженнях необхідним є до
кпадний аналі3 оложень означених правових актів, та приведення їх до 

належного регушrrи:вно-спроможного рівня. 

Список лі•·• ,ра·rурн: І . Закон України «Про судову ексnертизу»: <:таном на І 5 квітня 
2009 року // ВВР України . - 1994. - N~ 28. - Ст. 232. - Режим доступу до закону: 

http://zakon l.ra.da .gov.ua!cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4038-12. 2. Постанова 
Пленуму ВС Україш• «Про судову експертизу в кримінал&tІИХ і цивільних справах» N2 8 
від ЗО травня 1997 р.: станом на 15 квітня 2009 року - Режим доступу до постанови : 

http://zakonl .ra.da.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0008700-97. 3. Циві
льuий процесуальний ходекс України: станом на 15 квітня 2009 року. - Режим доступу до 

кодексу: http :/ /zakon.nau. ua/ doc/?uid= 1 О 11.3 2.12&nobreak= 1. 4. Положення про 
експертно-~о:валіфікаційні хомісії та атестацію судових експертів, затв . Нак!l!Ом Мішосту 
України 09.08.2005 р . N~ 8615 (у редакції наказу Мінюсту Україин від 07.11.2007 р. 

N~ 1054/5) // Офіц .. йніій вісник України . - 2005 р .. - N~ 33.-02.09.2005 - Ст. 1996 - Режим 
дОС1упу до полож·~ння : http://zakon l .rada.gov. ua/cgi-binllaws/maiв.cgi?nrcg=z0882-05 . 
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ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО 

Приходько А. А. 

ПРОБJІЕМА ПРАВОВОГО РЕГУ JІЮВАННЯ ПР АКТИЧНОЇ 

ДІЯJІЬНОСП АВАРІЙНИХ КОМІСАРІВ В УКРАЇЮ 

Згідно із чишrи:м законодавсrвом, аварійний: комісар - це особа, яка 
з'ясовує при<ІИІІИ насгання страхового виnадку та визначає розмір збит

ків і відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим пунктом З <<Ти
пового положешіЯ про організацію діяльності аварійних комісарів>>. 

Тобто аварійним комісаром може бути будь яка особа, яка має вищу 
освіту і є бакалавром, спеціалістом або магістром відповідно до напрямів 

діяльності, має спеціальну кваліфікацію (знання для з' ясування обставин 
і причин насгання страхового випадку та визначення розміру збитків), 

підтверджену свідоцтвом (сертифікатом) навчального закладу, який 

здійснює підготовку аварійних комісарів відповідно до ліцензії Міносві
ти на право провадження освітньої діяльності і має стаж практичної 

діяльності за спеціальністю не менш як три роки [1]. Оrже по своїй сутті, 
аварій:ний: комісар, це будь-яка особа, яка ві,и,повідає законним вимогам, 
щодо неї, прой:шла курс навчання і отримала сертифікат, який дає їй 
право з' ясовувати причини насгання страхового випадку та визначати 

розмір збитків. 
Однак на практиці аварійні комісари виконують свої фенкції по

різному . Одні виС'Іупають на ринку страхових послуг, як самостійні 

суб' єкти, сrворивmи, так звані експертні центри, центри після аварій:пої 

допомоги, асистансьЮ контори тощо. В Російській: федерацїі, така прак
тика зай:mла набагато дальше, там сrворено спеціалізовані фірми, які 

діють, як суб' єкти підприємницької діяльності і надають за ветаповлену 

винагороду на договірній: основі як сrраховикам, так і страхувальникам., 

цілий спектр послуг, починаючи від основної - з' ясування причин на

с.тання страхового виnадку та визначеШІЯ розміру збитку і закінчуючи 

наданням медичної та психологічної допомоги постраждалим від доро

жньо-транспортної пригоди. [2] Інші аварійні комісарі працюють на 

страхові компанїі. Такі аварійні комісари вюuочені в шrат працівників 

страхових компаній і діють на основі посадових інструкції виданих стра

ховою компанією. .Цля страхових компаній: це виrідпо з економічної 

точки зору. По-перше, такі аварійні комісари представляють в першу 

чергу інтереси страхової компанії, nо-друге, утримання такого аварійно

го комісара в шта1і страхової компанії, дає можливість значно змеНПІИТИ 

витрати пов'язані з фіксацією страхового випадку та визначеюіЯм розмі

ру збитків, так як оплата здійснюється не за кожен конкретний страхо

вий випадок, а виходячи з місячного окладу штатного працівника. 
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Проаналізувавши практичний аспект iнc'J,WIY'Ij' аварійних комісарів, 

виникає питаm-[Я. Чи може аварійний комісар бути шгатним працівни

ком страхової компанії? 

О:Іже, правова проблема полятає в тому, що, якщо у першому випад

ку аварійні коміtсарі діють у відповідності із чинним законодавсrвом, то в 

друтому ні. Порушується п.l ч. 8 Постанови кму «Про затверджешrя 
Типового положсш1я про організацію діяльності аварійних комісарів», 

згідно з яким аварійний комісар не може з' ясовувати обставини і причюm 
насташІЯ страхового випадку та визначати розмір збитків на замовлення 

осіб, з якими він знаходиться у службовій чи іншій залежності від них. 

Такий припис законодавця вважаю цілком виnравданий, адже ава

рійпий комісар, який перебуває на nосаді передбаченій штатним розпи

сом страхової ком:паяії, фактично потрапляє у пряму залежпості від 
страховика-роботодавця. Адже, саме страховик встановлює заробітну 

wrатшо, графік роботи, соціальний пакет, та ряд заохочень і стягнень 
щодо своїх робітників. Тому, тут і мови бути не може, про законність, 
незалежність, об' єкпmність і повноrу досліджеm-ІЯ при визначенні роз

мірів збитків та фіксації страхового випадку, тому що аварійний комісар, 
в такому випадку буде дбати, в першу черrу, про фінансові інтереси 

своєї страхової t;о~шанї. _ 
Для вирішення цієї проблеми пропоную: по-перше, на рівні Закону 

України <<Про страхування»[З] внесги положення про заборону страхо

викам включати: в штатиий розпис працівників аварійного комісара. 

Функції аварій:tЮІ 'О ко~сара повинен виконувати виключно незалежний 

аварійній комісар на основі укладеного договору між tІИМ та страхови

ком або страхувальником (залежно від обумовлення в страховому полісі), 
умови якого нЕ· суперечать чинному законодавству. По-друге, з метою 
забезпечення законності, незалежноаі, об' єктивмості і повноти дослі
дження при визначенні розмірів збитків та фіксації страхового випадку, 
внести в Постано:ву[2] розділ про відповідальність аварійних комісарів. 

Враховуючи, Щ·3 аварійпий комісар, по своїй су·ггі є експертом, вважаю, 

що за основу можна 'Використати, положення законодавства про відпові

дальність судових експертів . [4] 

Список літера~ури: І. Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження 
Типового nоложення про організацію діяш.ності аварійних комісарів» від 5 січня 1998 
року, .N'2 8_ 2. http:l/www.moscowtnt . ru/instшctions/eam/2161.htrnl . З Закон України «Про 
страхування»// ВВР України.- 1996.- N 18.- ст. 78. 4. Закон України 11Про судову екс
пертизу>·,f/ВВР України_ -1994. -.N'2 28.- Ст. 2 
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Шалиганова А. С. 

ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ ПРАВОЧИНУ 3 ЖИТЛОМ, ЯКЕ НАЛЕЖИТЬ 

ДИТИНІ, ПОЗБАВАЕНІЙ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 

Зrідно зі cr. 47 Консrитуцїі України кожен має право на житло. Зокре
ма держава забезпечує право дитини на проживання в таких · санітарно
Ііrієнічнпх та побутових умовах, що не завдають шкоди їі фізичному та 

розумовому розвитку (cr. 18 Закону України «Про охорону дитинсrва»). 
На сьогоднішній день є багато способів набуття права власносrі на 

житло. Одним із таких mособів є вчинення правочинів, тобто таких дій 

суб'єктів цивільних правовідносин, які спрямовані на виникнення, зміну 
та припинення житлових прав та обов'язків. 

Дедалі часrіше правопорушення у житловій сфері супроводжуюТhся 
укладенням недійсних правочинів, які торкаються інrересів дітей, позба

влених батьківського піклування. Проблемами умов дійсносrі правочи

нів займалися такі провідні вчені-цивілісти, як О. С. Іоффе, Н. С. Кузнє

цова, Є. М. Орач, О. А. Підоuриrора, О. А. Пушкін, З. В. Ромовська, 

Є. О. Харитонов та ін. 
Сучасне цивільне законодавство закрЩило поділ недійсних право

чинів за ступенем недійсності на абсолютно недійсні правочини, які є 
недійсними з моменту їх вчинення (нікчемні) та відносно недійсні 
(ОСІІорювані), які може бути визнано недійсними, але за певних умов. 
Варто звернути увагу на те, що хоча правові наслідки недійсное:rі пікче

мних і оспорюваних правочинів тотожні (згідно зі cr. 216 ЦК України 
вони не сrворюють юридичних наслідків для сrорін чи інших осіб), у 

зв' язку з відсуrнісrю судової процедури нікчемні правочини схожі з не
укладеними угодами [1, с. 47] . Водночас ЦК всrановлює виняток із вище
згаданого правила про наспідкинедійсності правочину, який полягає у 

тому, що недійсний правочин породжує лише ті юридичні наслідки, що 

пов' язані з йо1·о недійсністю. Так, у разі недійсносrі правочину кожиа із 

сrорін зобов'язана повернути другій сrороні у натурі все, що вона одер

жала на виконання цього правочину. 

Крім вищезгаданого законодавчого поділу, у цивілістичній доктрині 

иедійсні правочини прийнято поділяти у залеж~юсrі від того, який з 

елементів правочину виsrnився дефектним, на: а) правочини з вадами 
суб'єктного складу; б) з вадами волі; в) з вадами форми та г) з вадами 

змісту [2, с. 258]. 
Традиційно, виділяють загальне правило дrІЯ визнання правочинів 

недійсними - невідповідність правочину чинному законодавСІ"Ву . Так, 
недійсним є nравочин про відчуження житла, яке належить дитині, по

збавленій батьківського піклування, на праві власності, укладений опі

куном, його дружиною, чоловіком та близькими родичами (батьками, 
дітьми, братами, сестрами) на їх власну корисrь зі своїми підопічними 
(cr. 68ЦК). 
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Згідно з ч . 2 сг. 203 ЦК особа, яка вчинює правочин з житлом, пови

нна мати необхідний обсяг цивільної дієздаnюсгі . З огляду на це, право
чини з житлом повинні вчинятися неповнолітніми: тільки з дозволу ба

тьків (усиновmовачів) чи піклувальників. Якщо такий правочин був вчи
нений без відповідної згоди, він може буги визнаний дійсним за умови 

його подальшого схвалення. У разі відсутносгі такого схвалеІШЯ, право

чин вважаєгься пікчемним в цілому . 

Правочини щодо відчуження житла повинні ую1адатися у письмовій 

формі та підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню та обо
в'язковій державній реєстрації. Дефект форми - одна з найnоширеніших 

nідстав нікчемносгі правочину з житлом . Нотаріальне посвідчеІШЯ пере

ходу права власності на житло виконує, насамnеред, охоротовальну 

функцію. Так, при посвідченні правочинів про відчужеІШЯ або засrаву 

жилого будинку, квартири, іншого перухомого майна нотаріусом пере

віряпься відсутність заборони відчужешІЯ, яка вчюІ.Яється при одер

жанні повідомлення про набрання чинності рішенням суду про позбав
леНІf.Я батьків дитини батьківських прав або відібрання дитини без nо

збавлеШІЯ батьківських прав, а також у разі вжиття заходів до охорони 
сnадкового майна дитини. 

Нотаріус зобов'язаний перевірити ніlя:внісm дозволу органів опіки 
та піклування на уЮІадання опікунами правочинів, що виматають нота

ріального засвідчеНІfЯ та (або) державної реєсrрацїі, у тому числі догово

рів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири. До обсrавин 
надання такого дозволу можуть бути віднесені: дійсна необхідність про
дажу житла; реальна можливість придбашІЯ нового житла; у випадках 

виселення дітям обов' язково повинно надаватися imue упорядковане 
жиле приміщення [З, с. 447] . Проте, на вимогу зацікавленої особи право
чин, вчинений без дозволу органу опіки та піклуваШІЯ, може бути ви

знаний судом дійсним, якщо буде всrановлено, що він відповідає інтере

сам дитини, позбавленої батьківського піклувашІЯ (ч. 2 cr. 224 ЦК ). Та
кою «зацікавленою особою>> може бути опікун, який уюІадав правочин 
від імені свого підопічного, третя особа, з якою укладено правочин без 

дозволу органу опіки та піклуванІf.Я, а також сам орган опіки та піклу

ваю.ІЯ. Отже, ДІІЯ визнаІО.f.Я у цьому випадку правочину дійсним необ
хідні такі умови: 1) відповідність правочину інтересам дитини, позбавле
ної батьківського піклування; 2) звернеНІf.Я зацікавленої особи до суду з 
вимогою про визнання такого nравочину дійсним. 

Список літератури : 1. Голодницький Е. Про види та наслідки нікчемноrо право чи
ну І Е. Голодницький 11 Юридичний журнал . - 2004. - N2 !І (29).- с. 47 - 50. 2. Гражданс
кое право . Том І . Учебни.к. Изд. 5-е І Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К . Толстоrо. - М.: 
«ПБОЮЛ Л. В . Рожникою>, 2001 . - 632с . 3. Галяитич М. К. Житлове право України : 
!Навч . nосібник] І Галянтич М. К. - К.: Юрінком Інтер, 2007. -528 с. 
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Доценко О. М. 

3АХИСГ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ У ЦИВІ11ЬНОМУ Ш'АВІ 

За.хисr інформаційних прав є а:ктуальною проблемою :1 точки зору 

наукової думки та чИІUюго законодавсrва, що пояснюєть·ся особливісrю 
об' єкта цих прав - інформ:апії. В силу ідеальної природи інформації й: 
таких їі властивостей. як, наприклад, одночасне існування з різних міс

цях і на різних матеріальних носіях, відтворюванісrь і копіюємісrь, реалі

зовувати свої права сrосовно інформації виявляєТься набш·ато складні
ше, ніж, наприклад, реалізовувати немайнові права, оr..ке, заходи захисту 

інформаційних прав носять біто,ш складmm та баrатоrранний: характер. 

Крім того, порушення прав на інформацію найчасrіше може мати наба
гато більші негативні наслідки, ніж, наприклад, порушення прав на 

матеріальні блага. 

Розглядшочи зазначене питання перш за все доц.ітп.но. я:к зазначає О. 

Кохановська, наголосити на розмежуІ,Jаrш:і понять «інформаційні права» 

та <<право на інформацію>>, серед яких оста1Шє є складовою першого і 

розглядається як особиеге немайнове право на інформацію я:к нематері
альне благо. (4] Такий: підхід дозволяє r·оворити про «інформаційні пра
ва•> і розглядати інформаційні відносини як такі, що можуть класифіку
ватися залежно від розуміння інформш.ф' як об'єкта на ДІ~і :групи: об'єк

том яких є інформація як особисrе немайнове благо та інформаційні 
відносини, об'єктом яких є інформація як «документовані або публічно 
оголошені відомосгі про події та я:вища, що відбуваІОтьс:ІІ у суспільсrві, 

державі та навколишньому nрироДІНому середовищі>>, в я:ких нематеріа

льний: за своєю природою об'єкт вводиться до економічного обігу і сrає 

товаром. 

Як відомо з доктрини цивільного права, під за.хисrом цивільних прав 

розуміють дії з попередження або припинення порушеного права чи 
відновлення порушених прав, охоронюваних законом і.Іпересів фізич

них та юридичних осіб . Під способами за.хисrу цивільних прав звичайно 

розуміють передбачені законодавсrвом засоби, за допомогою я:ких мо

жуть бути дося:гнуті. припинення, запобігання, усунення порушень пра
ва, його відновлення і компенсація виrрат, викликаних порушенням. [5] 

Необхіднісrь захисrу виникає у тих випадках, коли інформаційні 

права оскаржуються або порушуються. Основні засади захисту цивільно
го права та інтересу визначені Конституцією Укра1ни та rлавою 3 ЦК. 
Цивільне право, що не забезпечується конкретним правоним засобом за

хисrу, є декларацією. 

Зважаючи на надзвичайно широкий: перелік видів інформаційних 
правовідносин залежно від сфери їх застосуБаlШЯ, вважа.єм.о можливим 

досліджувати особливості захисrу інформації про особу, зокрема право 
на захисr чесrі та гідності фізичної особи та ділової репут;щ:ії фізичної та 

юридичної особи від недосrовірної інформапії інформації про сrан здо
ров'я та особисrе житrя фізичної особи; інформації я:к об'єr;ту інсrитуту 
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власності; як об'єюу виключних прав інтелекrуальної власності; заХИС'І)' 

інформації з обмеженим доступом; інформації в інформаційних систе

мах і мережах та автоматизованих системах. 

Зазначимо, що стосовно інформаційних прав застосовуються загаль

ні правила про :'!ахист цивільних прав, за винятком особливостей, nозв'я
заних зі своєрідними рисами інформації як об'єкта права. 

Питання :~ахиС'І)' інформаційних прав особи реrулюється Конституцією 
України, ЦивіJrьнш·о кодексом, Законами України «Про інформацію», 

<<Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», <<Про теле
бачення і радіо:\.fовпення>>, <<Про захист суспільної моралі», «Про рекла

му», Постановами ВС України, зокрема, << Про судову практику у справах 

про захист rідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації 

фізичної та юридичної особи<< від 27.02.2009 р. , <<Про судову практику в 
справах про відшкодування иоральної (немайнової) шкоди» від 

31.03.1995 р. п інших нормативно-правових актах. 
Для захисту інформаційних прав у законодавстві передбачено са

мозахисr, судовий _захист, адміністративний захист, захист нотаріусом і 

захист за допомогою інших громадських, державних та міжнародних 

інституцій, з:жрема органів прокуратури, Уnовноважено1·о Верховної 

Ради з прав людини і Європейського Суду (пісня використання всіх на-
ціональв:их засобів). -

Найбільш nоширеним на сьогодніппrій день є судовий захист. Оrже, 

враховуючи вищезазначене, перелічені у ст. 16 ЦК способи захисту цивіль
них прав та інтерt~сів (визнання права; визнання правочину недійсним; 
зобов'язання припинити дію, яка порушує право; відновлеJШЯ. становища, 

яке існувало до порушешщ відшкодування моральної (немайновоі) шкоди 
та ін . ) будуrь застосовуватись і до інформаційних прав. До зазначеного 

переліку посІупово додаюrься і спеціальні способи захиСІу, такі як зо
бов'язання порушника негайно вчинити lJ)i, які необхідні для поновлеJШЯ 
права; а також способом захисту і1rгересів особи, про яку пошириш1 недо
сrовірну інформацію, є її спрQС1Ування та право на відповідь тощо. 

Закон Украіни <<Про інформацію» містить перетrік правопорушень, 

які можуть ма111 місце в інформ<щійній сфері: необгрунтована відмова 
від надання ~.ідповідної інформації; надання інформації, що не відпові
дає дійсності, несвоєчасне надання чи навмисне ЩJиховувашіЯ інформа
ції; примушення до попrирешіЯ або перешкоджання її поширенню; 

безпідставна відмова від поширенlіЯ певної інформації; поширення ві

домосrей, які не відповідають дійсносrі, rанблять честь і гіднісrь особи; 

використашш і попrирешіЯ інформацїі сrосовно особистого життя гро

мадянина без його згоди особою, яка є власником nідповідної інформа
ції, внаслідок виконання своїх службових обов'язків; розrолошеШІЯ різ

ного роду та.ємниць, що охороlіЯЮТЬся законом; порушенlіЯ порядку 

зберіrаmіЯ інформації; навмисне знищення інформації; необгрунтоване 
віднесення ш:ремих видів інформації до категорій відомостей з обмеже
ним досrупом тощо [3]. 
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Право на захист особа здійсшоє на свій розсуд. Варто зазначити, що 
аналіз судової практики свідчить, що інформаційні права. в тому числі 
право на інформацію, не часто стають предметом судового розгляду в 

Україні. Переважна більшість позовів подаєrься до засобів масової інфор

мації, які, на думку позивачів, поширили про них недостовірні відомосrі. 

Список літератури: І . Конституція України від 28.06.1996 р . 11 Відомості Верховної 
Ради.- 19%.- N2 30.- ст. 141 . 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. 11 Відомості 
Верховної Ради. - 2003. - N2 40 - 44. - ст. 356. 3. Закон України «Про інформацію» від 
02.10.1992 р. Ng 2657-ХП 11 Відомості Верховної Ради.- \992. - Ng 48.- ст. 650. 4. Коханов
ська О. Теоретичні проблеми захисту інформаційних відносин цивільиим правом 11 Підnри
ємництво, господарство і nраво . - 2004. - Ng 7. 5. Цивільне право України: Курс лекцій у 6-ти 

томах. Т. І. Вид. 2-е, виправ. Та доп. І Р .Б . Шишка (кер . Авт .. кол . ), ОЛ. Зайцев, Є. О. Мічу
рін та ін .. ; За ред.. Р.Б . Шишки та В .А. Крайтора- Харків: Есnада, 2008.- 680 с. 

Фурсенко С. О. 

ФАКТИЧНИЙ Ш.ІlЮБ ТА ЙОГО НЕГАТИВНІ СТОРОНИ 

. Усім відомо, що на даний час дедалі більше пар живуть спільно, але 

без державної реєсrрації што бу . У зв' язку з тим, виникають деякі про
блеми-моральні, еегетичні психологічні та юридичні. У юридичній 

літературі сьогодні позначають незареєсrровані державою відносини 
між чоловіком та жінкою як фактичні шлюбні відносини або <<фактич
ний шлюб>> . 

Сьогодні в юридичній літературі можна часrо зустріти понятгя фак
тичних шлюбних відносин між чоловіком та жінкою, коли чоловік та жін

ка проживають на одній території, коли вони займаються спільним госпо

дарсrвом та не реєструють свої відносини в ор1·анах державної влади. 

Понятгя <<громадянський шлюб>> часто ототожшоють з понятrям 

<<фактичний шлюб>>, але вони не є синонімами. Проте <<громадянський 
шлюб>> означає шлюб, зареєстрований в органах державної влади, але без 

участі церкви. 

Погоджуючись на фактичний шлюб, громадяни тим самим допус

кають певну невизначеність подальших відносин у юридичному розу

мінні, оскільки їх зміст сrановлять взаємні права та обов' язки. Останні ж 

nеребувають під захистом закону лише в зареєстрованому шлюбі (n.2 
ст. 21 СК), причому такого захж:'lу вони не позбавJІЯЮТЬся навіть тоді, 
коли дружина та чоловік з поважних причин (навчання, робота, ліку

вання, необхіднісrь догляду за батьками, дітьми тощо) не проживають 
спільно [3, с. 31]. 

Відносини в незареєстрованому шлюбі будуються виктпочно на по

чуттях та усному договорі. Фактичне спільне проживання не вважається 

шлюбом, а тривалісr'Ь фактичних шmобних відносин і характер подру
жніх зв' язків між їх учасниками (були вони серйозними чи випадковими) 
не мають правового значення. Крім того, в разі потреби не можна буде 

підтвердити фактичний шлюб показа.ІіlіЯМИ свідків або навіть спільною 
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заявою з так званим <<чоловіком» та «дружиною». В суді зазначені докази не 

маІОТh доказової сипи, а заяви про встановпення фаюу перебування у фак
тичних шmобних відносинах судовому розrnяду не підляrаюТh. [3, с. 31]. 

Судові спори при фактичних шлюбах будуть виникати, бо однією із 
причин є відсуrнісrь засrосування у н<Ларіальній практиці інСТИ'І)'ТУ 

фа:кти:ч.ного подружжя:, а реrулювашш майнових відносин між фактич

ною друя-•пюю та чоловіком, запропоноване ст. 74 СК, засноване на 
прющипах добропорядності, справедпивості та моралі. У такому право

вому полі, коли законодавець створив нову модель регулювання сімей

них відносин, нотаріусу важко буде реалізувати правову норму, яха тра

ктує підстави виникнешш спільного сумісного майна у фактичного по

дружжя, та посвідчешш угод з ним, адже з' Яt"}'вати цей факт з докумен

тів, які представлені, нотаріус не може. [4, с .40] . 
Одним із самих складних питань, які виникають при використаюrі 

СК, є питашш спільної сумісної впасності фактичного подружжя: (ях це 

зазначено у ст. 74 СК). Необхідно під час судового процесу встановити 
наступне: 

- відсутність шлюбу між сrоронами спору, що є доволі просшю за

дачею, оскільки шmобом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстро

ваний в державному органі реєстрації актів цивільнgго стану (ст. 21 СК) . 
Церковний шлюб або шлюб, укпадений за допомогою будь-якого ітпого 
обряду, не породжує відповідних правових наслідків; 

- факт спі.льно1·о проживання, тобто проживання обох з подружжя: в 
одному жилому приміщенні, спільне відвідувашш громадських місць; 

- сnільність побуту. Ця норма аналогічна давно відомій нормі про 

ведеш-ІЯ спільного господарства, що розуміє під собою наявність спіль

них витрат на харчування, утримашш житла, придбання предмЄ'lів ін

тер' єра та іншого майна для спільного використання, турб<Ла один про 
одного; 

- наявність спільних прав та обов' язків. Однак це, відповідно до ч.. 2 
ст. 21 СК, не права та обов'язки подружжя: . [5, с.17]. 

Ще одною проблемою, яку породжує незареєстрований шлюб, є 

спільtІе усиновлення фактичним подружжям однієї і тієї ж дитини (ч. 4 
ст. 211 СК) . Усиновити одну і ту ж дитину можуть тільки особи, яхі про
ЖИВаІОТh однією сім'єю у зареєстрованому шлюбі. 

Незареєстрований пшюб породжує проблеми і в ПИТаІПІЯХ спадку
вання. Фактичне подружжя: може прожити на спільні кошти, придбrоочи 
різне майно (квартири, автомобілі, земельні ділянки, гаражі, меблі, побу
тову техніку), протягом доСИТh тривалого часу у повному взаєморозу

мінні та злагоді. Однак у разі смерті одного з них, на ім' я яхоrо оформ
лене це майно, ішпий може сподіватися на достойний розмір спадщини, 

тільки якщо на його корисгь був залишений заnовіт або якто він знахо

дився на утриманні померлого. [3, с. 35]. 
Наявність інстmуrу фактичного пшюбу та відсутність практики йо

го застосувашш буде постійно визивати проблеми в існуючому правово-
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му полі. На МІИ погляд, не можна допускати легалізацію фактичного 

штобу, тому що надання фактичному штобу тих самІ;fХ прав, як і в 

зареєстрованому штобі, означало б позбавлення сенсу існування зареєс

трованого ш.:-побу та подальше його оформлення. Пошир<!юІЯ правового 

регулюваЮІЯ фактичного ІІUПОбу призведе до втрати правових критерrі 
ДJІЯ розмежування зареєстрованого та незареєстрованоrо пmюбів. Судова 

практика зіткuеться із проблемами етичного та юрид;ичного значення 

при вирішенні спорів, наслідками яких є фактичні шлюби. 

СІІнсок літера·rурв: І . Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної 
Ради України 28 черв.\996 р.- К : Преса України, 1997.-80 с. 2. Сімейний кодекс Украіни 
11 Відомості Верх.овноі Гади України . -· 2002.- N~ 21-22, із змінами.- ст. 135. З . Злсrпrю< І. 

«Юридичні особлнвості фактичних шлюбних відвоснн» . Юридичний :журнал, - 2004 .-N~ 7 
(25). с . 35. 4. Ариванюк Т. «Про деякі nроблемні питання нового сімейного законодавства. 

Фактичне nодружжя»// Мала енциклопедія нотаріуса. - 2004.-N~ І. - с.42 . 5. Ецдоченко Н. 
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Цувіна Т. А . 

ЗНА ЧЕННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГОСУДУ 3 ПРд.В 

АЮ ДИНИ ДllЯ ЦИВІ11ЬНОГО СУДОЧИНСТВА 

17 липня 1997 року Україна ратифікувала Європей:сь,;у конвенцію 
про захист прав людини та основоположних свобод віц 4 mtстопада 1950 
року (надалі - ЄКПЛ) і тим самим взяла на себе зобов' язаmІЯ гарантува
ти права, закріплені в ній:, та визнала юрисдикцію Європейського суду з 

nрав mодини (надалі - ЄСПЛ) з nитcun, тлумачення й застосування цієї 
Конвенції. З огляду на це, як для теорії, так і для практики, актуальності 

набуває питання про правову природу рішень ЄСПЛ та ·ех шачення для 

цивільного судочинства. 

Охід зазначити, що в науковій: літературі вже існує диа;усія з даного 
приводу. Досить поширеною є точка зору про прецедеJmі:ий: харахтер 

дсurих рішень. Так, В . Паліюк стверджує, що рішення ЄС:ПЛ за своєю 

правовою суттю є прецедентпими. І хоча для українських судів nідста
вою для вирішення справ є переважно позитивна правова норма, оскіль

ки доктрина прецеденrного права ще не набула належного розвитку, 
однак з моменту ратифікації Конвенції в Україні на законодавчому рівні 

визнаєгься наявнісrь судового прецеденту щодо рішеm. ЄС:ПГІ [1;410-411]. 
Розглядаючи дане питсuІня, не можна залишити поза увагою форму 

вираження прецеденту, стосовно якої існує юридичний: п:поралізм, що 
охопmоє nринаймні три гіпотетичні моделі. Одна з них І(lередбачає ана

логію в окремих випадках (model of particular analogy), тобто будь-яке 
судове рішення розглядаєгься як приклад, що корисно використати, 

вирішуючи інший: ідентичний правовий конфлікт. Друга - так звана 

нормовстановлююча модель (rule-stating model), навпаки імnеративно 
наказує судам використовувати прецеденrні акти. Третій Еаріант - «мо

дель, яка містить в собі принципи, що використовуються>> (principle-
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exaшpling шоdеІ) - спрямований. на сrворення через правові рішешІЯ 
певних правових принципів, на які можна не лише спиратися при реrу

mованні тотожних колізій, але і засrосовувати для подальшого удоскона

лення усієї правової організації [2; 12]. На основі вищезазначР.ного, можна 
було б погодитися з можішвісrю розуміння рішень ЄСПЛ ЯІ< прецеденrу у 
конrексrі третьої прецедентної моде.Щ адже саме у практиці ЄСПЛ для 

п;ивіпьиого судочинсrва знаходить своє розкритrя, наприкпад, прИlЩИІІ 

верховеисrва права, аспектами якого визнаються правова визначеність, nра

вова ефективнісrь, бапаис інтересів або пропорційність Однак, все ж таки 

nроблешrим у даиому випам-у залишаєrься питання викорисrання рішень 
ЄСПЛ у віrчизняній практиці, адже визнrошя nрецедентів джерелом права 

та їх обов'язковість у правовій: сисrемі України має бути закріплена на зако

нодавчому рівні, що не притамаине романо-германській: правовій: сім'ї. 
Більш переконливою, на наш погляд, є думка В.В. Комарова про те, 

що прецедентність рішень ЄСПЛ слід розглядати не пише з точки зору, 

впасне, прецедентного характеру, тобто кваліфікації їх ЯІ< прецедентів, а 

й з точки зору заrальнообов' язковосrL яка є ширшою за своїм значенням 

властивісrю рішень ЄСПЛ [3; 20]. З цього виппиває, що рішешrя ЄСПЛ 
доцільно розглядати у контексrі концепції <<усrСUІеної судової практики», 

відповідно до якої низка прий:ІІЯтих судових рішень може роз1·лядатися 

ЯІ< переконливий: доказ правильного тлумачеШІЯ правової норми. Пере

думовою цього є постійне застосуваШІЯ в довготриваній судовій практиці 

вирішеШІЯ елорів правололожень, які були сформульовані та викорис

товувалися суда:ми. Ця кшщепція стала певним еквівапенгом англосак

сонської доктрини дії прецедентного права у країнах романо

германської правоврї сім'ї і саме у вигляді цієї концепції розуміt·ться 

порядок дії прецедентного·лрава у євролейських країнах [4]. 
у даному контексті варто наголосити, що практика ЄСПЛ має ви

ключне значеШІЯ, а їі рі·шомаиіття може мати сутrєвий: вплив на судову 

практику України. 
Так, завдяки ріmеІmям ЄСПЛ своє тлумачеШІЯ отримапо положення 

про справедпивий судовий розгляд, закріплене у п.1 cr. 6 ЄКПЛ, елемен
тами якого є лублічність, розгляд спра~и незапежним та безстороннім 
судом, встановленим законом, розумний: строк судового розгляду тощо, 

що дало лопrrовх для закріппеШІЯ на рівні національного законодавства 

певних вимог даного стандарту, прикладом чого є ст. cr. 1,3,157 ЦПК 
Велику роль практика ЄСПЛ відіграє при наявносrі прогалин у внУ

трішньому законодавсrві та правозастосовній практиці і при тлумаченні 

иаціонального законодавства у конrексті ЄКПЛ. Наприклад, nринципо
ве значеШІЯ для практики національних судів має визначення критеріїв 
пропорційності обмf'жепня прав, випадків, в яких норми ЄКПЛ допус

кають втручання при здійсненні того чи іншого права, та межі такого 

втручання тощо[3; 23]. Саме тому сьогодні на перший план поряд з ви
могою дотримашrям положень ЄКПЛ виходить потреба у ефективному 
використанні рішень ЄСПП при розrля,:~і справ у національних судах. 
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Михапінчук С. А. 

РЕМІЗАЦІЯ ПРАВА ДІТЕЙ НА ОТРИМАННЯ ААІМ:ЕІ-ІТШ ВІД БАТЬКІВ 

З боку держави приділяється особлива увага не тілм~и вихованню та 

розвитку дітей, а й їх матеріальному забезпеченню. ВідпоБідно до ст. 51 
Конституції батьки зобов' язані утримувати дітей до їх повноліття. На 
підставі цього конСТИ'J)'дійного положення в СК було перецбачено безу
мовне право дітей на аліменти до досягнення н-ими пов:н:опітгя, а також 

за наявності певних обставин право повншrітніх дітей на отримання 

аліментів від батьків. В останньому випадку дітям може надаватися 
утримання з боку батьків, якщо вони є непрацездатними або продовжу

Ю'ГЬ навчання після досягнення повнолітrя, але за умови, що діти потре

бують матеріальної допомоги, а батьки в змозі її надавати. 

Батьки можуть виконувати свій аліментний обов' язок SІК в доброві
льному, таК і в примусовому порядку. Добровільний пор·щок передбачає 
надання утримашш без державного примусу в грошовій чи натуральній 

формі IIUJЯXOM безпосередньої передачі дитині необх:ідних їй речей, 
продуктів харчування, грошей тощо, про що мають домовитися між 

собою батьки дитини. Така домовленість між батьками ·ио1с<е бути досяг

нута SІК в усній формі, так і в письмовій, якщо батьки укrщLІ;аJоть договір 

про сплату аліментів на дитину, який повинен бути нотаріально посвід
чений. Поряд із цим законодавство надає можливість тому з батьків, 

який має сплачувати аліменти, але до SІКого така вимога не пред' явлена 

іншим з батьків, вирішити самостійно питашш щодо сплати: аліменгів на 
дигину. Такий батько може подати заявузаміщем роботи, виплати пенсії 

чи сrипендії про відрахування аліментів на дитину з його :шробітної плати, 

пенdі, сrипеJЩії в розмірі та на сrрок, визначений в цій заяві (cr. 187 СК). 
Примусовий порядок стягнення аліменгів застосовуєТІ:ся, коли бать

ки ухиляються від добровільного надання утримання своїм дітям, або, 
SІКЩО r.riж батьками не досягнута згода стосовно всіх істотних умов дого
вору про сплату аліментів. В таких випадках той з батьків, який постій:но 

проживає з дитиною та піклується про неї, може звервуrися до суду з 

відповідним позовом. 

Слід звернути увагу, що згідно ст. 18 СК кожен учасник сімейних 
відносин, який досяг чотирнадцяти років, має прано ва безпосереднє 
звернення до суду за захисгом свого права або інтересу . В·ідповідно такі 
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особи мають зм.о1 у подавати позови про стятнення аліментів на своє 
утримання. Одн:І.К за ст. 179 СК аліменти:, одержані на дитину, є власніс
тю того з ба11,кі~, :на ім'я КО!'О вони вюшач:уються. Тому особисте звер

нення до суІг.j неповнолітньої особи в більшості випадків є недоцільним. 

Право на звернення до суІг.j з позовом про сrягнення алімен1ів на 
повнолітніх дітей має той з батьків, з ким проживає дитина, а також самі 

дочка, син, які ~"Іродовжують навчання (ст. 199 СК). Але законодавець 
оминув своєю унаrою питашш щодо суб'єктів звернення до су!г.j, якщо 

аліментів потребують повнолітні иепрацезда11Ні діти. Видається, що по 

аналогfі зі cr. 199 СК ними можуть бути самі непраце:щатні особи, або 
один з батьків, ю<ий здійснює дощяд та піклування за своєю непрацезда
тною дитиною. 

ВажJrnвим моментом є те, що за діючим законодавством розмір алі

ментів в кожному Іюнкретному випадку визначається судом. Такий під

хід дозволяє вра:<унати індивідуальJLі шrгреби кожної дитини та реальні 

можливОС1'і батькі.J:: задовольнити ці шrrреби. Поряд із цим суди в біль

шості випадків Jастосовують сталий порядок сrяrнення аліментів, що 

бере свій початок ще за радяnських часів, і передбачає присудження 

<UІ:іментів в розмірі: на одну дитину - 1 І 4, двох дітей - 1 І 3, трьох і бі
льше дітей - 1 І 2 :;аробітку (Доходу) платника аліментів. Інколи ці суми 
с незнач:ни:мп і н:е забезпечують дітям нормальний рівень житгя, тому 

потрібно більш :1важено підходити до вирішеННЯ' таких справ та керува

тися інтересами .з;игини. 
В житті інко.m трапляються випадки, коли батьки не бажають піклу

ва11іСЯ про своїх дітей, і намагаються зиайти будь-який привід, щоб не 

виконувати свій обов' язок. Законодавством передбачена лише одна пра
вова підстава звільнення батьків від обов'язку утримувати дитину, що не 

досягла повноліпя: . Так, якщо дохід дитини набш-ато перевищує дохід 
бзтьків і повнісr·.ю забезпечує її потреби, вони можуть бути звільнені від 

обов' язку утримувати дитину (ст. 188 СК) . Стосовно повнолітніх дітей, то 

я:к зазначалося раніше, батьки не завжди зобов'язані надавати Ім матері

альну допомогу, а лише тоді, коли діти дійсно не мають дос-rатніх кошrів 

для житrя у зв' я::ку з іЕІВаІlіднісrю або навчанням та за умови, що батьки 
<:амі є матеріально :щбезпеченими. 

ГладченкоМ. М. 

ЕАЕМЕНТИ ПОЗОВУ У ЦИВІАЬНОМУ СУ ДОЧИНСГВІ 

Позов - скшщне структурне правове ~орення. Тому при розгляді 

поня-rrя позову ВЗ)ІсЛИВИМ є дослідження його елементів. 

Так само як і І<.атегорія <<ПОНЯ'lтя позову», <<елементи позову>> знахо

дяться <<В центрі.>> дискусії. У Російському праві 19 сrолітгя в кожному 
позові розрізняли три елементи: 

1. його юридична підстава або те право, судовим проявом якого він 
служить - causa proxima actionis; 
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2. фактична підстава позову, або ті правосrворюючі факти, які ве
дуть до виникнеЮІЯ права, а з ним позову - caUІ.Sa remota actionis; 

3. предмет позову або зміст позовної вимоги, що становить як би 
проект бажаного рішеШІЯ позивача106 • 

В даний час, різні дослідники виділяють наступні елементи позову: 

предмет позову; підстава позову; зміст позову; юридична кваліфікація 

позову; сторони позову. Якщо предмет, підстава, зміст або суб'єкти позо

ву в теорії процесуального права визнаються більшістю дослідників, то 
наявність таких елементів як юридична кваліфікація позову та об'єкт 
позову не є загальновизнаними. 

Дослідник- Амосов З . відносить до елементів позову юридичну ква

ліфікацію. Проте, віднесення юридичної кваліфікації до самостійного 

елемен_:rу позову, як правильно відзначає ГЛ. Осокина, ускладнить коне

тр~ позову. Проте, на користь підвищення ефективності судового 
захис1у, враховуючи реалії судової практики, що склалася, на які пере

конливо посилався Амосов 3., виказуючи свою пропозицію, напевно, 
було б доцільним піти на деяке ускладнення nроцесуальної конструкцїі. 

Тим паче, що, з часом, позовні форми цивільного і господарського про
цесів, на наш погляд, все більше зближуватимуться, взаємно доповнюю

чи і збагативши один одного. 

Осокина ГЛ. разом з підставою і предметом позову виділяє також 

такий елемент, як сторони позову . При цьому автор посилається на Ко
міссарова К.І. який відзначає, що предмет і підстава позову придбаває 

необхідну визначеність тільки за умови, що й;цеn,ся про конкретних 

носіїв суб'єктивних прав і обов'язків. ЦПК у ст. 206 зазначає про те, що 
тотожними позовами є ті, що виникли з приводу спору між тими самими 

сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав. Таким чином, 

укладачі ЦПК також визнавали зазначену трьохелементність позову. 

Рожкова М.А. до складу предмета позову відносить об'єкт позову: 
грошова сума, конкретне майно, майнове право и т.п. Об'єкт позову 

також , наряду з інІпиии елементами, дозволяє конкретизувати позов. 
Коли виникає питання про збільшення або зменшення розміру позовних 

вимог, то ідеться про зміну лише розміру (кількісної сторони) матеріаль
ного об'єкту 1 07 . Але коли позивачем змінюється предмет позову, одноча
сно змінюється й об'єкт позову (якісна сторона). Разом із тим, у складі 

предмету позову можлива зміна первісного об'єкту позову на інший. Так, 
позивач звертається із позовом про відшкодування завданої шкоди шля

хом передачі речі того ж самого роду та кількості, виправлення зіпсова

ної речі, а потім клопоче про зміну позовних вимог, вимагаючи відшко

дування завданої: шкоди у грошовому вигляді 108
• 

106 Осокина Г.Л. Иск (теория и nрактика) - М.: Городец. - 2000.- С. 28. 
107 Рожкова М.А. ОсновнЬІе понятия арбитражного nроцессуального nра

ва.- М.: «Стаtу~·», 2003.- 400 с. - С. 78. 
108 Там же, с. 87. 
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Таким чином, є досrатньо обrрунrованим у складі предмета позову 
виділити таку складову як об'єкт, який має значення при індивідуапіза

ції позовів. 

Главчев Р. Ф. 

ДІЯАЬНІСГЬ ОБС ПОВ'ЯЗАНА 13 ЗАХИСІ'ОМ СУМІЖНИХ ПРАВ 

у період переходу країни до ринкових відносин система законодав

ства зазнала кардинальних змін. Це сrосується і правових норм, що регу

люють відносини з приводу створення та використання результатів інrе

лектуальної творчої діяльносrі. Проте, аналіз криміногенної ситуації на 

ринку інтелектуальної власносгі України свідчить, що незакшmе відтво

рення розповсюджеюіЯ примірників аудіовізуальних творів та фонограм 

шляхом тиражування і продажу аудіо, відеокасет, музичних компакт

дисків, та не-JакоШІа трансляція цих творів через радіо і телевізійний 

ефір, мережами кабельного телебаче~rnя нажаль набули величезних 
маспrrабів. Останнім часом неправомірне використання об' єктів суміж
них nрав має місце ще й через те, що не всі користувачі усвідомлюють їі 

протиправний характер. На одну музичну комnозицію, я:ку завантажено 

легально, в 2008 році припадало 20 піратських, повідомляється у звіті 
Міжнародної федераціі звукозаписної' індусгріі (IFPI). За даними IFPL у 2008 
році з Мережі було нелегально заванrажено маИже 95% композицій. При 
цьому легально було придбано лише і.4 мільярда треків - це менше 5%. 

Спеціальним органом, завданням якого є виявлеІОІЯ та припинення 

фактів пopyme1rnя прав інтелеК1уальної власності, є Державна служба 

боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ 

Украі'ни. Відповідно до підпункту 6 пункту 4 ПоложеШіЯ про Державну 
СІІужбу боротьби з економічною злочинністю109 підрозділи цієї служби 
виконують оперативно-пошукові заходи, в тому числі пов' язані з вияв

ленням фактів порушення суміжних прав. Останнім часом ефективність 

у 2008 році і'хньої роботи зросла приблюно на 30% щодо виявлеІОІЯ по
рушень права інгелектуальної власності. 

Лише на протязі 2008 органами МВС складено 2540 адміністративні 
протоколи за фактом порушення права інrелектуальної власнОСІі та 
незаконного розповсюджеІШЯ аудіо - та відеокасет, компакт-дисків. Ви

лучено 584 тис. екземплярів аудіовізуальної продукції на суму більше 
ніж 9,4 млн. грн. та фальсифікованої продукції з незаконним викорис

танням торговельних марок на суму 1,7 млн. грн. 
Крім того, для налагоджешіЯ ефективної взаємодії щодо забезпечен

ня належного рівня захисту прав інтелектуальної власності Міністерст
вом внутрішніх справ сnільно з Асоціацією музичної індустрії України 
підписано Меморандум про взаєморозуміння. Створено спільну робочу 

109 Постанова Кабінету Міністрів України від 5.07.93р. N 51 О. 
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групу, яка розробляє План скоординованих заходів щодо вдосконалення 

чинного законодавсrва, а також практичних заходів з реагування на 

правопорушення у сфері авторського права та суміжних прав. 

Не зважаючи на постійно зростаючий обсяг крю.Ііна.тп.них справ, які 

порушуються щодо прав на об'єкти інтелектуальної власності, кількісrь 
справ, які фактично доходять до суду залишається нев.еликою, а число 
осіб, притягнутих до кримінальної відповідальносгі, взагалі одиниці. 

Біля 70% правопорупшики, отримаJш покарання у вигл.'lДі виправних 

робіт або з відсrроченням виконання: вироку (тобто умовно), в 27% випа

дків засуджені сплатюш штрафи прибJШЗно від 2 ООО до 4 ООО тисяч гри
вень. Такі судові вироки навряд чи зупинять злочиннісrь у цій галузі. 

ПравопоруІШІИКИ заплативши незначний штраф, або взаr.ші відбувшись 

умовним покаранням не припинять свою діяльнісrь. Оскільки незаконне 

викорисrання та поширення результатів інтелектуальної діяльності 

дозволяє отримувати колосальні прибутки. 

На основі викладеного можна зазначити, що практична діяльнісгь 

оперативних підроздіJrів ОВС щодо боротьби з посяrанвями на інтелек
туальну власнісrь повинна бути націлена на попере;~t!ННЯ та викритrя 

правопорушень. Тільки детальний аналіз фактичного правопорушення:, 
правильна кваліфікація порушеІПІЯ, знання: загал.ьного, процесуального, 

а особливо спеціального законодавства в галузі охорони права інтелекту
альної вл.асності, дозволить вибрати вірну сrратегію і тактику захисту 
порушених прав на об' єкти інтелекrуальної власності. 

Як висновок можна зазначити, що причинами порушення авторсь

ких та суміжних прав на :мою думку є низький рівень правової культури 

суспільсrва, недосrатня: :кількісrь та компетентнісrь фахівців в галузі 

охорони та захисту авторських та суміжних прав, низький рівень еконо

мічного розвитку держави, та ін. Саме тому, необхідно забезпечити ін
формування суспільсrва про сучасний сrан та розвигок охорони та захи

сту інтелектуальної власносгі через засоби масової інформ:ації або через 
мережу Інтернет. За допомогою ЗМІ nотрібно роз'яснювати суспільству 
про шкоду порушення авторських прав та суміжних прав, та про перева

ги: правомірно виготовлених екземплярів творів, товарів, продукції, які 

місrять об' єкти авторського права чи суміжних прав. Також необхідно 
збільшити кількісrь та забезпечити належну професійну підготовку 
кадрів які б займал.ися розкриттям та попередженням правопорушень в 

галузі інтелектуальної власносrі. 

Параций Е. Р. 

ПРАВОВЬІЕ ПОСА.ЕДСГВИЯ НЕДЕЙСГВИТЕllЬНОСfИ СДЕ.ІІОК 

Актуальносrь исследования правоВЬІХ последствий недействкrель

ности сделок обусловлена тем, что распространеr-ІНЬІМИ способами защи
ТЬІ гражданеких прав и интересов судом являются как требования о при

·знании сдел·ки недей:ствительной:, так и требованиs1 о применении по-
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следствий недІ~й<:твительной сделки, которьrе достаточно часто приме

няется участню::ами гражданеких правоотношений. Основную цель, 

которую nреспедуют лица, преД'ьявивmие иски о признании сделок 

недейеmительн:мми, зто ненастуnлени:е юридических последствий по 

сдСЛJ<е. ГК Украи:!ІЬl 6 отличие от ГК УССР более детально уреrулировал 
общие правовме nоследствия недействительности сделки в ст. 216, одна
ко нскоторьrе положения законодательства вЬІЗьrвают дискуссию в сов

ременной ЦИВ"І'UІИСГИІ<е. 

Гражданеко-правовое регулирование сделок и особешюсrей при
знания их недейсrвительньrми исследовали такие ученьrе как Д.М. Ген

ки:н, А.В . Дзера, О.А . Красавчи:ков; И.Б . Нови:цкий, М.Н . Сибилев, 

О.С. Иоффе, Н.В. Раби:нович, О. 3рделевский и другими. 

В статье 2] 6 ГК Украи:ньІ сформулированьr общие правила относи
тельно правов1rх последствий недействительности как ничтоЖНЬІХ, так и 

оспоримьrх сделок. Оnределяющим здесь является принцип, согласно 

которому недейсmительная сделка не создает для сторон или других 

•тиц правовьrх шюrедсгвий [1, с. 16]. Согласно ч . 1, 2 cr. 216 ГК недействи
тельная сделка НЕ~ создает юридических послед<."ГВий, кроме тех, которЬІе 

связанм с ее нецей:сrвительностью. При недействительности сделки каж

дая из сторон обSІЗаНа возвратить другой стороне в наrуре все, что она 

получила во ио:nолнени:е З'І'ОЙ сдел:ки, а в случае невозможности такого 

возврата, в частности тогда, когда полученное зактаочается в пользова

нии имущесrвом. вьшолне:нной работе, оказанной услуrе, - возместить 

ссоимость полученного по цепам, дейсr-вующим на момент возмещения. 

Если 6 связи с совершением недейсr-вительной сделки другой сторон(' 

или третьему JІицу причинСНЬl убьrrки и моральньпї вред, они nодлежат 

возмещени:ю виtювной стороной. 

Указанньrе правовЬІе последсгвия применяются, если законом В(' 

усrаиовлеНЬl о:обЬІе условия их применения или особЬІе правовЬІе по
следегвия mд~:льньrх видов недейсr-вительньr:х сделок. Таким образом, 
можно сделать в1:.rвод, что общими последствияминедействительности 

сделок являетс:І двусrоро:нняя реституция, нозмещение убЬІТКов и мора

льного вреда. 3аконодатель отказался от такого правового последствия 

недсйствительносги сделок в отдепьНЬІх спучаях, предусмотренного ГК 

УССР, как взЬІска.ние в доход государства nолученного по сделке винов

ной стороной. 

Совсем иной подход законодателя в Российской Федерации. В оrде

льньrх слуqаях закон предусматривает санкцию за совершение недейсr·

вительной сделки в виде взЬІскания nолученного n доход государства. 
3та санкция касается только вшювной сторонЬl, ум:ьшmенно соверmто

щей недей:ствv.:тельную сделку, потерпевшей же егороне возвращается 

все полученное ·ви:новной еrороной либо присуждается коАmенсация 

при невозможности: возврата в на'І)'ре. Такая санкция предусмотрена в 

отношении вm-ІОІ3НОй сrороНЬІ за севершение сделки: под влиянием об
мана, насилия., угрозьr:, зломамеренного соглашения представи:теJІЯ од-
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ной: егороНЬІ с другой: или стечения тяжельІх обсгоятельств (п. 2 ст. 179 
ГК Российской: Федерации). ЕСJІи виновНЬІ в совершении противоправ
ной сделки с целью, заведомо противной основам правопорядка или 

нравсrвенносrи, обе сrороньr, то в доход Российской: Федерации взЬІски
вается все полученное сrоронами либо причитающееся к исполнению. 

Еmи виновно действовала только одна сrороиа, то виновная обязана 

возместить другой егороне все полученное по сделке, а причитающееся 

виновной егороне взЬІскивается в доход государсrва (cr. 169 ГК Российс
кой Федерации) [2, с. 255]. 

В то же время ч. 1 ст. 208 Хозяйственного кодекса УкраиньІ предус
матриваеt·, еmи хозяйствеиное обязательсrво признано недействитель

НЬІМ как такое, которое совершено с целью, заведомо противной интере

сам государства и общества, то при наличии умьІСла у обеих егорон - в 

случае исполнения обязательства обеими сrоронами - в доход государс
тва по решению суда взЬІскивается все полученное ими по обязательству, 

а в mучае исполнения одной сrороной с другой сrороНЬІ взЬІскивается в 

доход государсrва все полученное ею, а также все принадлежащее от нее 

первой егороне в возмещение полученного. В случае наличия уМЬІсла 

лишь у одной из сторон все полученное ею должно бЬІТЬ возвращено 

другой сrоропе, а полученное последней или принадлежащее ей в возме

щение ВЬІПолненноrо взЬІскивается по решению суда в доход государсrва. 

Предсrавляется, что отказЬІваясь от санкции за совершение недейсr
вительной сделки в виде взьrскания полученного в доход государсrва, 

гражданское законодательство УкраИНЬІ не реализует воспитательную 

фупкцию гражданского права, поскольку, совершив по сути своей: граж
данское правонарушение, например, заключив сделку под влиянием 

обмана, насилия, злонамеренноrо соглашения предсrавителя одной 

сrороНЬІ с другой или стечения тяжелЬІх обсrоятельств, виновная сторона 
претерпевае-r неrаТИВНЬІе последствия, но они дОЛЖНЬІ бЬІТЬ значиrельно 

больше, чем предуСМоrреньІ действующим ГК УкраИНЬІ, с целью воспитания 
уважения и соблюдения закона у всех учасrников право<ЛПОШений:. 

ОсобЬІе правовЬІе последствия недействительности сделки находят 
свое проявление, в частности, в возложении на лицо обязанности возмес

тить убЬІТКи в двойпом размере в случае совершения им сделки, приме
пив обман (ч. 2 cr. 230 ГК), применив физическое или психическое наси
лие к другой егороне (ч. 2 cr. 231 ГК) [3, с. 51] . 

Согласно ч. 4-6 cr. 216 ГК правовЬІе последствия недействительносrи 
ничтожпой сделки,. установленнЬІе законом, не могут изменяться по догово

ренности сrороп. Требование о применении последствий: недействительно

сти ничтожной сделки может бьrгь пред'ЬЯВЛено mобЬІМ заинтересовашrьш 
лицом. Суд может применить последствия недействительности личтожной 
сделки по собственной инициативе. Итак, рассматривая то или другое дело, 
суд в случае ВЬІЯВЛения признаков личтожности сделки может примениrь 

соответствующие правовЬІе последствия по собствешюй инициативе, то есrь 
даже тогда, когда таких требований: нет в иске. 
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Следует обратить внимание, что согласно ч. 4 cr. 258 ГК к требова
ниям о применемки последсrвий ничтожной сделки применяется спе

циальная исковая давность в десять лет. Причем согласно cr. 261 ГК те
чение исковой давносrи по требованиям о применении последсrвий 

ничтожной сделки начинается со дня, когда началось ее испоJПІение. 

Тем не менее, о соответсrвии сп. 7 Переходньrх положений ГК к искам о 
применении по:ледсrвий недейсrви:rельности ничтожной сделки, право 

на пред-ьявление которого возникло до 1 января 2004 г., применяется 

исковая давнОСJ"Ь, усr'а.Новленная дпя соответсгвующих исков законода

тельсrвом, которщ~ дейсrвовало ранее (три года). 

Таким образом, на наш взгляд, законодатель преждевременно отка

зался от санкции за совершение недействительной сдепки в виде взЬІска

ния nолученного в доход государства. Такую санкцию следовало бЬІ 
предусмотреть в rк УкраИНЬІ при заключении сделки nод влиянием 

обмана, насилия, злонамеренноrо соглашения представителя одной 

сrороНЬІ с другой или сrечения тяже.JІЬІх обсrоятельсrв. 

Список літератури : І. Юрловська Г.В . Правочини як підстава виникненНJІ цивіль
них прав та обов'язків// Адвокат. - 2004. -N!!4.- C. IS-18. 2. Гражданское право. Учебник. 
Часть І. Издание трепе, переработаиное и дополненное. І Под ред. А П. Серrеева, Ю. К. 

Толстоrо.-М. :ПРОСПЕКТ, 1998.--{)32 с. З . Сібільов М.М. Недійсність правочинів (дого
ворів) · новели Цивільного коде~.:су Укра:їни // Проблеми ~конності. -2002. - Вип. 54. -
С.47-52 . 

Корнієнко А. А. 

ВИЗНАННЯ НІКЧЕМНОГО ПРАВОЧИНУ ДІЙСНИМ ЗА РІШЕННЯМСУДУ 

Якщо звернутися до судової практики, то з кожним роком збільшу
ється кількісr·ь ;:~;оговорів відчуження нерухомого майна, які замість но

таріального посві,цчення визнаЮться дійсними в судовому порядку. Де

які причини pocry такої популярності цих справ були озвучені на ІХ 
з'їзді cyJVJ.iв Укра'Сни, а саме - всrановлення судовим рішенням факту 
передачі у власніпь нерухомосгі та земельної ділянки за договором без 

нотаріального посвідчення дає змогу егоронам уникнути сппати держа

виоІ·о мита; зусrрічається визнання дійсними завідомо незаконних дого

ворів тощо, алЕ· більшість причин пов' язана з неможІІИвісrю або неба

жанням сrоріл :s тих чи інших причин посвідчити договір у нотаріуса. 
Варто зазначити, що па сьогоднішній день питання визнання нікче

много правочину дій:аrnм за рішенням суду недосrатньо досліджені в 
українській юридичній науці. Так. положешіЯ щодо визнання договору 

дійсним буm1 nредметом дослідження таких науковців як Н. Хатmок, В. 
Кучер та інПІИ>:, проте як в науЩ так і в судовій практиці не~rає єдиної 

думки з приводу тлумачення й засrосування норм про визнання догово

ру дійсним. Немає єдиної тоtn.-и зору сrосовно багатьох спірних питань 
низнання нікче:ІUІого правочину дійсним за рішенням суду, що негатив

но позначаєтьс1 на механізмі захисrу прав та законних інтересів сrорін 
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нікчемних правочинів, а також стабіm,посrі договірних відносин. Це 

потребує не тіJП,ки формування законодавqих приписів, а й має вплив на 

Іtравозасrосовчу практи::ку. 

Метою цього дослідження є визначення чи:нників, за наявності ЯІ<ИХ 

можли:ве застосування норм щmільного права про визнання нікчемного 

правочину дійсним. 

Стаття 220 ЦК передбачає: якщо сторони домовилися щодо усіх істо
тних умов договору, що підтверджується письмовими доказами, і відбу

лося повне або часткове виконання договору, але одна із сторін ухипила

ся від його нотаріального посвідчення, суд може визнати такий договір 

дійсним. У цьому разі настуІПІе нотаріальне посвідчення договору не 

вимагається. Прm-е загальним правилом цієї норми є їі універсальність: 

вона розповсюджується на всі договори, які потребують нотаріатrьного 

посвідчення, так ЯІ< в ній не має викmочень. Тобто законодавець бажав, 
щоб ця норма стосувалася всіх видів договорів, тому їі гіпотезу сформу
пював таким чином щоб охопила всі види договорів. 

Але судова практика розширила використання цієї норми і у резо

лютивній частині рішення суду вирішує одразу декіm.ка питань: визнає 

договір дійсним і одночасно -визнає за набувачем право власності на 

отримане за таким договором майно. Якщо звернутися до Узагальнень 
Верховного Суду України від 24.11.2008 «Про практику розгляду судами 
цивізn,них справ про визнання правочинів недійсними», то в них зазна

чено, що пранила ст. 220 ЦК не поширюються на правочини, ЯІ<і підпя

гають нотаріальному посвідчешnо та державній реєстрації, оскізТhки 

момент нчинення таких правочинів відповідно до статей 210, 640 ЦК 
пов'язується з державною реєстрацією, тому вони є неукладеними і та

кими, що не породжують Д1ІЯ сторін права та обов'язки. З цьш·о вбача

ється, що в даному випадку Берхонний Суд України по суті вносить змі

ни до діючої норми та із загальної робить її спеціальною. Таким чином, 

узагальнення Верховного Суду України суперечать не тіJП,ки ч . 2 ст. 220, 
яка передбачає право суду визвати за певних умов нікчемний договір 
дійсним, ч. 3 cr·. 334 ЦК, ЯІ<а проголошує виникнення права власності на 

майно за договором з моменту набрання закоmюї сили рішення суду 
про визнання договору, не посвідченоІ'О нотаріально, дійсним, а якщо 

договір про відчуження майна підлягає державній реєстрації, право 
Ішасносrі у набувача виникає з моменту такої реєстрації, але Ип. 2 ч . 2 ст. 
47 та п. 6 ч. 2 ст. 55 Закону <<Про судоусr·рій України», де вказано, що 

Верховний Суд України має право надавати роз'яснення з приводу тлу
мачення норм законодавства, тобто він вийшов за межі своєї комnетеІЩїі, 

про що свідчить невиконання багатьма судами України рекомендацій 
стосовно ч. 2 ст. 220 ЦК України. 

Якщо детально проаналізувати на прикладі нікчемного договору 

купівлі-nродажу судовий порядок визнання його дійсним, то ніяк не 

може визнаватися право власносrі, ЯІ< це в багатьох випадках робиться. 
Відпозідно до cr·. 657 ЦК договір купівлі-продажу нерухомості укпадаєть-
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ся у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідчеІШЮ та держав
ній реєстрації. Як видно з цієї норми, закон вимагає дві умови для дого

ворів по відчужеІШЮ нерухомості - нотаріальне посвідчення та державну 

реєстрацію. Тобто рішення суду за ч. 2 ст. 220 ЦК про визнання нікчем
І-юго правочину дійсним виступає альтернативою нотаріального посвід

чення. Проте це не знімає вимог ст. 657 ЦК відноснообов'язкової держа
вної реєстрації будь-якого договору купівлі-продажу нерухомості, в тому 

числі визнаного судом дійсним. Також необхідно звернути увагу на те, 

що умовою переходу права власності за договором, відповідно до ч. 4 ст. 
334 ЦК є момент державної реєстрації такого договору. Вимоги статті 334 
ЦК не мають диспозитивного характеру, тобто право власності на майно, 

яке є предметом визнаного дійсним договору купівлі-продажу, виникає 

виключно з моменту державної реєстрації договору. 

Зі всього вищевикладеного можна зробити один узагальшовальний 

висновок: навіть визнання судом дійсним не посвідченого нотаріусом 

договору купівлі-продажу об'єкту нерухомості не є підставою для вини

кнення права власності на цей об'єкт. Нотаріальне посвідчешІЯ такого 

договору є необхідною умовою, проте само по собі воно не є правовста
новлюючим чинником для такого договору за відсутності державної 

реєстрації. Іншими словами: немає державgої реєстрації договору -
немає прав, які могли б на його підставі виникнути, у тому числі й права 

власності. Але якщо прийняти формулу: <<немає державної реєсrрації 
договору - немає права власності», то виникає питання іmпого порядку: 

чи може суд визнавати право власності на нерухоме майно за покухщем 

за вікчемним договором, який визнаний судом дійсним, проте, в Держа

вному реєстрі правочинів про нього інформації немає? 
Згідно зі ст. 392 ЦК власник майна може пред'явwrи позов про ви

знання його права власності, якщо це право оспорюється або не визна
ється іmпою особою, або відсутні документи, які засвідчують його право 

власності. 

Відповідно до вищевикладеного не можна погодwrися з існуючою 

практикою визнання права власносгі покупця за договором, який не був 

ні нотаріально посвідчений, ні належним чином зареєстрований. Якщо 
слідувати логіці закону, покупець нерухомого майна за не посвідченим 
нотаріусом договором повинен спочатку визнати цей договір дійсним, 
потім внести необхідні дані до Державного реєстру правочинів, і лише 

після цього у нього виникає право власності, яке може отримати судовий 

захист, у тому числі і ІWІЯХОМ визнання права власності. Правда, на цьо
'!.1:}' шляху виникає перешкода, пов'язана з тим, що, згідно з пунктом 6 
Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власнос
ті на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції 
України від 18 mотох·о 2002 ро~о.-у, державна реєстрація правочинів здійс
нюється шляхом внесення нотаріусом запису до реєстру одночасно з 

його нотаріальним посвідченням. У листі Міністерства юстиції України 
N!! 31-50-5172 від ЗО лисгопада 2007 року вказано, що договір купівлі-
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продажу нерухомого майна, який замісrь ноrаріального посвідчення 

визнаний судом дійсним, може бути зареєсrрований в Державному ре

єсrрі правочинів. 

Така позиція Міністерсrва юсrиціі України nідтверджує позицію, яка 
зазначена вище, про необхіднісrь державної реєсrраціі аи:ІНаних судом 
дійсними нікчемtіИХ правочюrів про відчуження нерухомого майна, 

<УГА<е, і про неможливісrь задоволення лозовів про визнаНЕя права влас

носrі за незареєстрованими договорами. 

Григоренко Д. В. 

ЩОДО ВИЗНА ЧЕННЯ МІНІМА11ЬНОГО РОЗМІРУ AlliMEHШJ НА ДИТИНУ 

Одним з найголовніших та найважливіших обов'я:~ків батьків, що 
випливає не тільки з усгалених моральв.их принциn:іR нашого суспільст

ва, а й з чинного законодавства, є моральне виховання та матеріальне 

утримання дитини. Це, зокрема, виявляється в забезпеченні дитини 

мінімально необхідними благами, що необхідні для ії жаmя та вихован
ня. Законодавче закріплення цих обов' язків спрямоване Jlfa забезпечення 
захисrу ЖИ'ІТЯ та здоров' я дитини. ОстаюІє виппива є :1 того, що сама 

дитина в силу свого віку та розумових здібносrей нездатна забезпечити 
собі прЮІаЮпrі мінімальний рівень проживання, тому JЮІічним і спра

ведливим є покладення на їі батьків обов'язку з утрима.ЕІЮІ дитини (алі

ментування). 

Проблему визначення мінімального розміру алімЕ~нті в -ta дитину до
сnіджували Фурса С., Ромовська З., Жилінкова 1., Тимчик Г. та інші 
nравники, проте існуюча на сьогодні практика ще має багато нарікань 
щодо застосування ст. 182 СК України, що і викликає інтерес до по
дальших досnіджень . 
Визначення розміру аліментів в українській законодавч і й системі вже 
має свою певну історію. Безперечно, Сімейним кодексом України 
зроблено «значні» кроки порівняно з попереднім КпШС УРСР, де в 
ст. 82 було встановлено мінімальний розмір аліментіІJ- не менше 1/2 
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на кож~ у дитину. Цей 
розмір було введено Законом України «Про внесення змін і допов
нень до КпШС УРСР» від 23 червня 1992 року. гОтже, дуже тривалий 

час КпШС УРСР 1969 року взагалі не містив такого мінімального 
розміру. Якщо врахувати, що розмір неоподатковуваного мінімуму 
доходів громадян вже протягом тривалого строку ви:Jначається як 

17 грн, а мінімальний прожитковий мінімум постійно збільшується, 
можна дійти висновку, що ця норма не мала жодного практичного се
нсу . І на погляд Тимчик Г. , норми, які визначають міt-tім3Льний розмір 
аліментів, мають анекдотичний характер, і нічого, крім саркастичної 

посмішки, викликати не можуть [1]. 
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З 1 січня 2004 року набрав чиmю<.ті СК, яким було встановлено, що 
розмір аліменгів на одну дитину за жодних обставин не може бути мен

шим за неоподатковуваний мінімум доходів громадян. До речі, у Верхо

вній Раді Украі:Ни був проект Закону України «Про внесеІШЯ змін 

до статей 182 і 272 СК України>>, за ЯІ-'ИМ пропонувалося неопода

тковуваний мінімум доходів громадян замінити на десять відсот

ків розміру мінімальної заробіпюї Шlати. Та доклавши мінімаль

них зусиль j зробивши відповідні розрахунки, стане зрозуміло, 

що цей проект практично не змінював законодавчий мінімум 

розміру аліментів. Зрозуміло, шо за 17 грн. дитину не можна утриму
вати, та, навіть, як.rцо виходити з того, що батьки· несуть рівні обов' язки 
щодо утримаННІ[ wrrини, то й: 34 грн. -це не та сума, якою можна було б 

забезпечити 1-1алежний фізичний, духовний розвиток дитини, нагодува

ти, одягнути 'І а вивчити їі. 

Законом України «Про внесення змін до Сімейного кодексу УкраІни 
щодо збільшення розміру аліментів иа дітей>> від 22 вересня 2005 року N~ 
2901-IV було встановлено новий мінімальний розмір аліментів на дитину 

- мінімальний розмір аліментів на дитину не може бути меншим ніж 30 
відсотків прожиткового мінімуму для цитини відnовідного віку. Ст. 54 
Закону України. <<Про державний бюджет \'Країни на 2009 рік» від 
26.12.2008 N~ 835·-VI щодо прожиткового мінімуму па одну особу встаиов
JІЮЄ, що він сJ<ладає розмір, який діяв у грудні 2008 року. Відповідно до 
ст. 58 Закону України <<Про державний бюджет України на 2008 рік про
житковий мінімуму н7а дітей віком до 6 років сгановить - 557 грн, дітей 
віком від 6 до 18 років - 701 грн. Тобто мінімальний розмір аліментів для 
дитини віком дсо 6 років не може бути меншим ніж 167rрн. 10 коп., а для 

дитини віком від 6 до 18 років- 210 грн. 30 коп. 

Все ж таки вИНИІ<ає ПИТанНІ[: чому саме 30 відсогк.ів прожиткового 
мінімуму для дwпши відnовідного віку всrановлено як мінімальний 

розмір аліментіІІ на дитину? Ця норма суперечить ст. 180 СК, у якій за
значається, що батьки зобов' язані утримувати дитину до досягнення 
повнолітгя. Оrже, батьки у рівних частках зобов' язані утримувати дити
ну. А тому в(тановлені 30 відсогк.ів прожиткового мінімуму з одного з 
батьків, як мінімального розміру аліментів, передбачають автоматичне 
встановлення таких же 30 відсотків з другого. Залишається 40 відсотків, 
які не покладаються на жодного з батьків. А якщо їх покласrи на одного 

з батьків, то рінний обов' язок батьків по утриманню дитини не може 

здійснюватиоІ . Тому, доречніше було б встановити 5О відсотків прожит
кового мінімуму дТІЯ дитини відповідного віку як міні..>dальний розмір 
аліментів :на дитину. До того ж, такий розмір буде б:іпьш відnовідати 
ВИМОГам СЬОГОДЕ'НІІЯ . 

.Нк зазначає С. .Н. Фурса, ця загальна норма ст. 180 СК не розкриває 
всіх аспектів утримання дитини, а саме - не розподіляє обов' язків між 
батьками, не араховує їх матеріальний стан та сган дитини. Тому їі мож-
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на і потрібно сnриймати з різних позицій. Зокрема, також можна ствер

джувати, що коли батьки не nроживають спільно, то кожен з них може 

мати власний обов'язок по утриманто дптини. Проrе встановити його 
наперед nрактично неможливо, оскільки невідомо, у кого з батьків суд 

залишить дитину на виховання. Крім того, обов' язок по утриманто 
дитини може зміюоватися залежно від зміни матеріаrп,ного стану бать

ків, погреб дитини та інших факторів [2, с. 457]. З. В. Ромовська вказує, 
що обов' язок утримувати дитину є ріnною мірою обов'язком як матері, 

так і батька, nричому обов'язком особисrим, індивідуальним, а не солі
дарним [3, с. 362]. 

З цього приводу на практиці також виникають серйозні проблеми, 
пов'язані з питанням дії норм сімейного законодавства у часі. :~мінена ст. 
182 СК поширюється на всі аліментні відносини, що розпочалися · й про
довжують існувати після набрання чинності нового Закону, однак виключ
но - з часу набрання ним чинності, тобто наперед. Нова норма не змінює 
тієї частини аліментного правовідношення, яка існувала до набрання 
чинності новим законом. У зв'язку з цим рішення відносно сплати алімен
тів, що були вчинені раніше, до змін у законодавстві , не переглядаються , 
вони визнаються правильними, перерахунок платежів неможлиеий. В 

цьому випадку має місце не зворотна, а саме негайна дія сімейного зако
ну у часі . 

На жаль, такий теоретичний висновок не завжди знаходить логічне 
підтвердження. Якщо, наприклад, один з батьків одержував аліменти на 
малолітню дитину в розмірі менш ніж ЗО відсотків nрожиткового мінімуму 

для дитини відповідного віку (що відповідало строму закону),то набрання 

чинності новим законом не спричинило автоматичного підвищення розмі

ру аліментів. Зацікавлена особа знову змушена звертатися до суду з вимо
гою про встановлення в судовому рішенні нового розміру аліментів. При 

цьому суди не зобов'язані самостійно переmядати свої рішення [4, с. 114]. 
Не може змінити розмір аліментів і виконавча служба . Згідно зі ст. 1 

Закону України «Про виконавчу службу» від 4.03.1998 N2 202/98-ВР відділ 
ДВС здійснює практичне виконання рішень суду, а державний виконавець 
на підставі ч. 2 ст. 5 Закону України «Про виконавче провадження» від 
21.04.1999 N!! 606-XIV здійснює необхідні заходи щодо своєчасного і 

повного виконання рішення , зазначеного в документі на примусове вико

нання рішення у спосіб і порядок, визначені виконавчим документом . Дії 
по перерахуванню державним виконавцем заборгованості по аліментам 
на підставі змін у СК України, які не зазначені у виконавчому документі , 
можуть кваліфікуватися як перевищення його повноважень . 

Одержувач аліментів, як сr·орона виконавчого провадження, має 
право на звернення до суду із заявою, враховуючи зміни, внесені в СК 

України Законом України <<Про внесення змін до СК України щодо збі
льшення розміру аліментів на дітей>>. ГІіmя винесення судом відповідно

го рішення одержувач аліментів має nраво пред' явити виконавчий лист 
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до відцілу ДВС для подальшого примусового виконання згідно чmшоrо 
законодавсrва. Але на практиці існує проблема, що одержувачі аліментів 

звертаються. за зміною розміру аліментів у зв' язку зі змінами 2005 року 
саме до ві,Іщілів ДВС. 

Зазначені вище положення свідчать, що варто змінити норму, яка 

ганьбить наше законодавсrво, і всrановити мінімальний розмір алі

менrів, що відповідатиме сучасним реаліям. Для цього необхідно 

встановити мінімальний розмір аліменrів на дитину у розмірі 5О відсо
псів прожиrкового мінімуму для дитини відповідного віку, що, по - перше, у 

більшій мірі буде відповідати вимогам сьогодення і в більшій мірі забезпечить 
потреби дитини відповідного віку, та, по - друте, на захонодавчому рівні за

кріпить рівні обов' язки батьків по утриманню дитини. 
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Арутюнян М. А. 

ІІРОБJІЕМНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНВЕСГИЦІЙНИХ БАНКІВ 

ПоНЯ'rтя інвесrиційного банку є далеко не новою дефініцією в науці 
практиці.. яке розглядається в різних роботах вітчизняних та зарубіжних 

учеНІvс. Однак на сучасному етапі економічних реформ в Україні зросrає 
необхідність більш повного і детального вивчення особливостей цього 

виду спеціалізоваНІV< банківських інсrиrутів - саме інвесrиційні банки 

можуть сrати одним із механізмів вирішення довготермінових проблем 

соціально-економічного розвитку країни й забезпечення стійкого еконо

мічного зростання через збільшення темпів ЗросrашІЯ інвестицій у реапьний 
сектор економіки й підвищення конкуренrоспроможносrі підприємств. 

Отже, правове становище інвесrиційн"оrо банку потребує детального 

вивчення, розвитку та об1рунтованої розбудови не стільки самого понят
тя «ін.весrицій:ний банк», скільки необхідної бази законодавства України, 

що реrулювало б саму діяльність таких спеціалізоВаНІV< банків. 
Тож, по-перше, визначимось з ПОНЯ'ІТЯМ «інвесrиційний банк»: 
у аю·ло-російському банківському енциклопедичному словнику 

Б.Г.Федорова, інвестиційний банк- банк, що спеціалізується на органі

заціі та випуску, гарантуванні розміщення та торrівлі цінними папера
:~-ш; що також здійсmоє консультації клієнтів за різними фінансовими 
пmаннями, орієнтований в основному на оптові фінансові ринки (США), 
ч.и Ю< не кліринговий банк, що має спеціалізацію на середньо - та довго
строкових інвесгиція.х у дрібні та середні компанії (Великобританія). 
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Також є таке визначення інвесrицій:ного банкірського дому - під
приємства, що займаєтr,ся торrівлею корпоративними та державними 

цінними паперами, на сам перед у формі купівлі значного пакету та 
подальшого продажу цих паперів інвесторам; корпоративним фінансу

ванням у формі залучення капіталу під цінні паперк, що Е:ипускаються: у 
формі надання довгострокового інвесгиційного кредиту. 

Відтак, варто відзначити, що спеціапізація інвестиційних банхів має 

функціонапьний хараю-ер, тобто прихщиnово вІUІиває на характер дія
льності банку, визначає особливосrі формувшшя аю·июв і пасивів, побу

дову банансу банку тощо. 

Інвестиційні банки опосередковують рух зnачної долі ринку позич
кових капіталів. Активи великих інвестиційних банкіl: набагато менші 

від активів провідних комерційних банків. Проте значеІіня інвестицій
них банків визначасться не тільки їх ресурсами, що особливо важливо 

дпя сучасної У країни, й власним.и вкладами, скільки професійною орга

нізацією своєї діяльності. 

Традиційним видом ДЇЯJІЬності цього виду фінансових інститутів у 
світі був андерай.тинr- придбання цir-rnиx паперів, випущених корпора

ціями або державою, що лотребувани капіталу, й продаж їх кінцевим 

інвесторам. У яких є вільні кошти. Виходячи з цього, інвепиційні банки 

визначались як фінансові інСl'ИТ)'ТИ, що гарантували емісію і розміщен
ня цінних пш1ерів. Спектр різносторшmьої інвееrиційио-бшІКівської 

діяльності має переваги, на які можуть претендувати клієнти, звертаю

чись за професійною допомогою до інвестиційних банків. 
-інвестиційні банки спеціанізуюгься на розміщенні цінних паперів, 

тому у них є можливість здійснити операціі з розміщення швидше, ефе
ктивніше з найменшими затратами, ніж у компаній-€міТЕ'Итів. Юридич

на особа, яка бажає розиістити пакет цінних паnерів змушена буде ство

рити окрему cr·pYJ--тypy - відділ зі збуту цішmх паперів, що сt·ане доро
гим і неефективним способом nро.пажу цінних паперів. Інвестиційні 
банки володіють, з однієї cтopom'l, постійним nідготовленим персона

лом, здатним займатися розміщенням цінних паперів, а з іншого, - сnи

рсuо'П,ся у своїй діяльності на розгалужену мережу брокерська

дилерських організацій . Крім ЦЬОl"О, якщо інвестиційни·и банк відомий 

як суб'єкт, що <<ВЇJ(бирає>> хороші комnанії і встаноВJІІОЄ розумні ціІш, то 
реnутація допоможе йому з часом створити широку мерР.жу клієнтури:, 

перш за все інвести:ційну, і таким чином підвищити ефекти:Ііність його 
андерайтингової діяльносrі. 

- далеко не кожна юридична особа, що вирі.ш:ипа залучити додатко

вий капітан через ВИІ1)'СК цінних паперів, спроможна з.ційспити: необхід
ні дослідження на всіх етапах підготовки і проведення емісії в тих сферах 

і на тоиу рівні, як це здатні зробити відповідні підрозді.Jш інвестиційно

банківських інститутів. 



- батато молодих компаній, що розгортають свою діяльність, госгро 

потребують професійної підтримки інвестиційних банків. Причина 
полягає в тому, що такі форми вимагають створення вторинного ринку 
для своїх акцій . Тому їм не обійтися без послуг інвеСІ'ИЦій.ного баЮ<)'. 
Відомо, що інвестиційні банки виконують посередницькі функції · не 

тільки на. первинному, а й на вторинному ринку цінних паперів. При 

проведенні брокерсько-дилерських операцій особливу увагу вони звер
тають на ті папери, у випуску й розміщенні яких брали участь. Від того, 

як будуть змінюватися ціни на папери цього випуску на вторинному 

ринку, залежить репутація інвестиційного банку, а відповідно, й кіль

кість його клієнтів. 

- необхідність залучення професійних послуг інвестиційних банків 

постає особливо очевидною, коли мова заходить про такі ключові моме

нти в процесі підготовки емісій, як: проектування, визначення часу емі

сіі, встановлеюm ціни випуску, конструювання випуску. При конструю

ванні випуску інвестиційний банк допомагає емітенrу вибрати тиn цін
них паперів, сформувати їх характеристики й умови емісіі . Головна ідея 

при цьому - досягти компромісу між інтересами емітента й інвесторів, 
тобто врахувати потреби і побажання компаніі-емітента і забезпечити 

привабливість випуску в очах потенційних Щвесторів. 
- інвестиційний банк відіграє головну роль у визначенні часу най

більш сприятливого для емісії. Найбільш цікавим для сучасної украУнсь

кої економіки в цьому контексті є аналіз ролі інвестиційних банків при 
виході з кризи в США в період 1929-1933 рр . Потреба в розrляді цього 
досвіду обумовлена тим, що, по-перше, це періоД госгрої нестачі інвести

ційних ресурсів, по-друге, саме до цього часу відноситься виділення інве

стиційно-банківських інститутів у самостійний елемент фінансового 
ринку . Важливо також не забувати й про відміІnюСІ·і в економічній ситу

аціі сьо1·однішньої України і США періоду великої депресіі, що поляга

ють у: різних причинах кризи; неоднакових масштабах інвестиційного 

спаду; різній поведінці цін; різному рівні розвитку фондового ринку. 
Оскільки загальний економічний стан погіршився, посилився тиск 

на всю банківську систему. Загальний обсяг банківських кредиrів і інвес
тицій різко скоротився, як і доходи клієнТів банків. Рівень банківських 
банкрутств обраховувався тисячами. Ставки процента чітко показували 
вплив банківської кризи. Обидві ставки - довготермінова і короткотермі

нова - знижуват1сь. Одночасно виникла велика різниця в доходах по 

низькосортних акціонерних облігаціям і по облігаціях уряду. Доходи за 

акціонерними облігаціями різко зросли, а по урядовими - продовжували 
падати. Причина була очевидною: в пошуках ліквідності банкам довело
ся позбутися від низькосортних облігацій. Усі заходи щодо покращення 

ситуацїі в банківській сфері можна розділити на три етапи: 1)банківські 
реформи, які проводились адміністрацією Гувера; 2) прий.нятrя надзви
чайних банківських законів на початку правління Рузвельта; 3) <<Новий 

курс» Рузвельта. 

417 



На першому етапі Федеральна резервна система поч.ал.' проводити 

nолітику побічІюrо тиску на банки, щоб стабілізувати економічну ситу
ацію . Вона продовжувала проводити кр~ політю.:у, (п:рямовану на 

умови «легкого>> кредиту. Федеральні резервні банки знижували nроце
нrні ставки і ціну купівлі векселів й nроводили додаткові торги на від

критому ринку з продажу урядових цінних паперів. У зв'язку з різким 

скороченням банківських кредитів й інвестицій було елюрено Націона
льну кредитну корпорац]ю, що привело до тимчасово.rо скорочення 

кількості банківських банкрутсrв. Ще одним кроком у вирішенні креди

тної проблемп було сrворення Реконструктивної фінансової корпорації 
- потужної організації з достатньою кількістю ресурсів дпя того, щоб 

покращити стан із банківськими кредитами. Дана корпорація сrворюва

лася не для надання допомоги uеликому бізнесу і великим Банкам, оскі
льки вони могли самі про себе подбати, а для підтримки евеликих бан

ків і фінансових інститут в, а також для надання їм ресурсів для сприяння 

малому бізнесові. 

НастуІШИМ заходом для покращення кредИТНої ситуації було при
йняття закону про лібералізацію процентної ставки. Він мав показати 

громадськості, що гроші стали у вільному доступі і що баю:і114:ький кредит 
більш досrупний. В перші дні приходу до влади РузвеJІЬТ2t бу-ло проголо
шено закриття всіх банків і розпочато ряд важливих заходів: 

1. Прийнята надзвичайна програма, згідно з якою вирішення про
блем у банківській сфері передбачалось шляхом відкриmІ «Здорових» 
банків, реорганізація тих банків, які мають таку можливість як ліквідація 

абсолютно безнадійних. 

2 Затверджено урядові гарантії по банківських дen:oзv.rrax. У зв'язку з 
цим nаралельно розробЛЯІІИсь два ІІЛаНИ, один з ЯІ.."ИХ передбачав 5-
відсоткову гаранrію незаморожених банківських активів, а інший- гаранrію 

по змінній шкалі, здійснюваній на окремих активах в окремих банках. 
3. Важливе значення мав і Надзвичайний закон про банки, який ши

роко обговорювався банківським співтовариством. Основна увага спрямову
валася на взаємини, які розвивались між комерційними і іш:естиціЙІЩМИ 

банками. Законодавці прийшли до висновку, що розмежуІ;(І}ІНЯ цих видів 
банківської діяльності було необхідним. Комерційним банкам не дозволя

лось розміщувати ніяких цінних паперів, за винятком цінних паперів уряду 

пuатів і місцаюrо уряду. Приватні банки мали визначитись, чи будуть вони 

займатись залученням вкладів, чи інвестиційним бізнесом. 

Закон про створення Федеральної корпорації страхуr:ання депозитів 
був найбіІrьш спірним серед нового банківського законодаІ;етва. Він був 

розроблений для того, щоб знищити лазівки в банківській системі СПІА. 
Він вводив більш жорсткий контроль за обов'язковими резервами й інве

стиційною політикою банків, що коm:ролюються. Основним пунктом 

«Нового курсу» Рузвельта стало введеНІІЯ зобов'язання Реконструктивної 

фінансової корnорації і.Іmестувати в привілейовані акції банківських 
інститутів. Адміністрація вирішила використати нові можmmості, надані 
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Реконструктивною фінансовою корnорацією, й проводити політику, при 
якій nогана сrруктура неліцензованих банків могла би бути покращена. 

Протягом 1934 р. було прийнято три закони, які мали спеціальне зна
чення для баю;іж:ького сві'Іj'. Перший- забезпечував річне розширення 

Тимчасового фоЕду сrра>.:ування депозитів, другий - давав право Рекон
сrруктивній фін<mсовій корпораціі й Федеральним: резервним банкам 

надавати прямі позихи промисловості, третій - стосувався ре1улювання 
фондових операпій. Основвий висновок, що можна зробити з вищевикла
деного, по;І.ЯГа,~ в. тому, що розглянуті шляхи вирішення проблеми не

сrачі інвесrицій в США можуть бути вдало ви:корисrані і в сучасній 

Україні, оскільки існуюча банківська сисrема не справляється із завдан
НЯ.'Іf забезпечення економіки фінансовими ресурсами. Діюча в Україні 

система комерційних банків не справляється із завданням мобілізаціі 

капіталу й фінансування інвесrицій в реальний сектор економіки. Оче
видно, що без створення спеціалізованого кредитно-банкіDського механі
зму неможливо буде мобілізувати дов1·отермінові заощадження, нагро
мадження та с.rrрямувати їх на інвесrпції в реальний сектор. Варто від

значити, що 13 багатьох країнах держава бере безпосередшо участь в 
сrворешrі і фJІющіонуванні необхідних у період економічних криз і 

песгачі інвестиці"й:вих фінансових iнcnnyriв, Н<іІІРиклад, банків розвит
ку. Існуючі баики займались, переважно, надаfІНЯ).І кредитів на комер

ційні потреби (комерційні ощадні банки), або у випадку центрального 
баш:у - контроЛ<!М і реrулюваШІЯМ грошової маси. Крі"м цього, існуючі 
банки надаваJГІ1 1;ре;:щти на таких умовах, які були неприйнятними для 
новостворених підприємсrв або для фів:ансування великих проектів. 

Рання конце1щія діяльності банку розвитку, в якій основна увага зо

середжувалась н.і розподілі зовнішніх ресурсів, була замінена таким 

чином, щоб в ній зверталась ува1·а на інші ісrотні функції інСІ-иrутів 

розвитку як самосrійних фі"нансових посередник в, зокрема на інтегра

цію в напіонаJІьиий фінансовий сектор, оцінку проектів й ефективне 
управління портфелем інвесrицій. Крі"м цього, не дивлячись на незнач

ну долю банків розвитку в загальному обсязі інвестицій, потрібно мати 

на увазі, що ЯJЩ() банк розвитку надає кошти як кредитор останньої Ш

сrанціі, то важливісrь цих кредитів значно зростає. В ітnому випадку 

виробництва, створе-ні завдяки цим кредитам, могли б взагалі не появля

тися, хоча вони й: мають велике зна<~ення для країни. 

Отже, в Україні. на сучасному етапі економічних реформ держава 

повинна с.пряму~ти значні зусилля на вирішення проблеми несгачі 

інвесrицій. Це може бути здійснено як через безпосередню участь в Шве

стиціfmих проекrах, так і через сrимулювання населення до вкладеІШЯ 

збережень . 
З наведеного вище можна зробити такі висновки: · 
1. На НаІІІ) думку, держава повинна не тільки створювати такі інсrи

'Іj'ТИ, а й актиаво стимулювати їх розвиток і брати активну участь у їх 
діюrьності. Це проявляється у купівлі як цінних паперів інвесrицій:вих 
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банків ДТІЯ усnішного функціонування ocraшrix, так і цінних паперів 
компаній, які розміщаються іІ·mестиційними банками. 

2. Крім цього, держава могла б узяти дольову учасгь у фінансуванні 
інвестиційними банками пріоритетних проектів, у на,цанні синдицьо

ваних кредитів (тобто, це група банків-кредиторів, що об'єднують на 

сrрок свої тимчасово вільні грошові ресурси ДТІЯ кредитування велико

масштабного заходу, що не rriд силу здійснити одному ба:ю..-у внаслідок 
недосrатносrі ресурсів або резервів ліквідносrі), на,цанні гарантій при 

розміщенні віТ'ІИЗНЯНИХ цінних паперів на зовнішніх ринках тощо. 

3. У період економічної та інвестиційної кризи держава повинна взЯ
ти на себе ініціативу з узгодження кредитної політики і СІпмуmовання 
сrворення інвестиційно-банківських інсrитутів, що rrідтверджується 

досвідом багатьох розвинутих країн і країн, що розвиваються, які в різ
ний час зіткнулися із аналогічними проблемами. 

4. Необхідно сrворити інвесrицій:но-банківські інсrитути, які за сво
єю формою власносrі не будуть державними, однак отримуватимуть на 
початковому етапі функціонування різні форми державної підтримки. 

5. І на осrанок. найголовніше: на законодавчому рівні закріпmи механізм 

процесуального впроваджеtmя в дійснісrь існуючих матеріальних норм, 

пов' язаних з особпивосrями сrворення, діяльносrі, ліквідації, прав та 

обов'язків, компетенції та повноважень інвесrиційиих банків. Та крім того, 
важливим є прий:юrгrя ряду нормативно-правових актів, що точно, повно та 

сrруюуровано регламеmували б правове попоження інвесrицій:них банків. 

Список літератури: 1. Андросов А.М. Бухгалrерский учет и отчетность . // М., 1992. 
2. Данилов Ю.А. Создание · и развитие инвестиционноrо банка в России.// М. , \998. 
З . Доунс Дж., Гудман Дж.З. Финаисово-инвестиционнЬІй словарь. // М. , 1997. 4. Конствн
тннова А.Ю. Пр11нципЬІ и организация деятельности американских инвеСІ'ИционньІХ 
банков . Диссерt·ация на еопскание ученой степени кандидата зкономических наук. // М., 
1994. 5. Миловидов В.Д. ИнвеС1'ИционньІе фовдЬІ и трасть1: как управлять капиталом? 
(опьІТ США). // М. , 1992. 6. Осипова О. А. ИнвестициопнЬІе фондЬІ : формирование и перс
пективw развития . Авторефераr диссертации на сонскание учеиой степени кандидата 

зкономических наук. 11 М., 1995. 7. Рид З., Копер Р ., Гилл З. , Смит Р . Коммерческие 
банки. 11 М., 1991 . 8. Федоров Б.Г. Англо-русский банковский знциклопедический сло
варь . І/ Спб, 1995. 9. Bloch Е. Inside lnvestment Banking. 2nd cd. // Homewood, Illiпois, 1989. 
10. Carosso V.P. Investment Banking in America. А History. // Harvard University Press. 
Cambridge, Massachusetts, 1970. 11. CFA Research Foundation. AP .feiТetti (editor). 
Investment Company Portfolio Management. // Ontario, 1970. 12. lnvestment Bankers 
Associatioп of Arnerica. Fundarnentals of Investment Banking. // New York, 1949. 
ІЗ . http://www. fos.ru!ecoпomy/tableЗ494 .html . 14. http:/!www.protgu.ru/files/view/8121 

Беспала М. Г. 

3АХИСГ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ: КРЕДИТНІ ДОГОВОРИ 

Перші уроки виживанщ~ в }'мовах фінансової кризи позича;rьникам 
українських банків довелося брати вже навесні цього року - саме тоді 
пройшла перша хвиля масового підняття банкю.rи процентних ставок по 

виданих у минулі роки кредитах . Потім ця хвиля дещо відлинула, але 
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. восени знов накотилася з такою масовісrю, якої ніхто не міr очікувати. 

Процедура укладеmІЯ договору про видачу банківського кредиту для 
nозичальника була не надто скгrадною, оскільки йому відводилась абсо
лютно nасивна роль: банк диктував умови, на яких він згоден видати 

кредит, а nозичальник міr погодитись та підnисувати все, що банк ви·· 

1нає за необхідне, або не nогодитись і, відповідно, кредит не отримати. Зі 
свого. боку банки nередбачили можливість введешш в кожен кредитний 

договір права банку в односторонньому порядку змішовати процентну 

ставку по кредиту. Тобто банк направляє позичальнику лист
попередження про необхідність внесеІnІЯ змін до договору, до якого 

додається примірник додаткової угоди щодо цього. У разі, Яl<ІЦО позича

льник у встановлЕ'.ний термін не передасть банку підписану ним додат

кову угоду, кредитний дш·овір вважається розірваним, а позичальник 

повинен повернути кредит у повному обсязі. Саме тоді гостро постало 
питання про захист nрав споживачів при укладешrі кредитних договорів. 

При таких обставинах необхідно співвідносити ті обставини, що вка
зані у банківському повідомленні, що міст~ся у кредитному договорі. 
Скажімо, в договорі чітко вказано, що процентна ставка може бути пере

пrянута у випадку збільшеmІя облікової ставки НБУ. Однак, банк у своїх 
листах посилається не на це, а керуються іншими причинами. Зрозуміло, 

що у випадку, якщо при укладеmrі договору не буЛа передбачена дана 
nричина, вимоги банку внести такі зміни на цій rriдcraвi є протиправни

ми. На зміні облікової ставки НБУ crriд зупинитись окремо. Більпrість 
кредитних договорів дійсно прив'язують до неї можливість підвищення 

процентної ставки по договору. Але тут необхідно взяти до уваги те, що 
восrахшє Нацбанк змінював процентну ставку наприкінці квітня мину

лого , а причини внесення відповідних змін саме сьогодні, після майже 
року, повишrі мати хоча б якесь пояснення. У будь-якому виnадку варто 
знати, що Нацбанк своєю славетною постановою N.!319 від 13.10.2008 
фактично заборонив вносити до кредитного договору зміни, які відпові

дають змінам облікової ставки Національного банку. Тобто, право банків 
вимагати внесення змін до кредитних договорів у зв' язку із змінами об
лікової ставки Нацбанку може бути реа_лізоване тільки тоді, коли цю 

ставку буде nідвищено вже після 13 жовтня 2008 року. Тому у виnадку 
отримання листів такого характеру варто звернутись до Нацбанку з 

метою адекваmого реагування. На захисті прав споживача може висту

пити не тільки НБУ, але й Державний комітет України з питань техніч
ного регуmовання і споживчої політики. Комітет здійснює державний 

конгроль за додержанням законодавства про захист nрав споживачів, забезпе
чує реалізацію державної попіrики щодо захисту nрав споживачів, може вима

гати від банку усунуrи з :кредишоrо договору так звані несправедливі умови.. 
а також вправі звертатись до суду з ві,дповідними вимогами. 

Проблемним є реальний захист прав вкладників і кредиторів ба
нку. Глана 49 ЦК nередбачає такі способи забезпечення належного вико
нання зобов'язань як: неусrойка (§2), порука (§3), гарантія (§4), завдаток 
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(§5), застава (§6) та уrримашІЯ (§7). Однак меті забезпечеНЕя виконаІШЯ 
кредитних зобов'язань може слухувати застосуваІШЯ не лише сnособів, 
визначених ЦК, а й ішпих правових заходів, передбачених законом або 
договором, які сприяють виконашпо обов' язків борЖНИІ<.а :іа договором 

чи обов' язків, які випливають з ішпих nідстав виникневш: зобов'язань. 
Зокрема, може застосовуватися такий спосіб забезпечення: виконання 
кредитних зобов'язань, як страхувашІЯ. Відносини страхування реrулю

ються Законом України: «Про страхування>>. 

Необхідно зазначити, що окрім усіх нормативно--правових актів за

хист nрав банків забезпечується безпосередньо самими банками як 

суб' єктами кредитвих правовідносин саме у процесі укладання кредит
ного договору та шляхом створення ними як найбільш ~~фективних, на 
їхню думку, умов кредитуванІІЯ. Захист же прав пересіЧБ:их громадян 

здійаnоє лише законодавство України, так як споживач не має права 

вносити зміни та пропозиції до кредитних договорів. Натом]сть, держава 

забезпечує ефективний механізм захисту порутею-ІХ прав. Зокрема, 

найповніше дане питання розглянуте у Закоm України: «Про захист прав 

споживачів>>. Перш за все необхідно звернутись до статті 11 вище зазна

ченого закону, який rоворv.ть, що договір про надання споживчого кре
диту укладається між кредитодавцем та споживачем, відnовідно до я:кш·о 

кредитодавець надає кошти (споживчий кредит) або бере зобов'язашІЯ 

надати їх споживачеві для придбання nродукції у розмірі та на умовах, 

встановлЕ'.них договором, а споживач зобов'язується поверн:tти їх разом з 

нарахованими відсотками, передбаченими у договорі. !:'поживач не зо
бов'язаний сплачувати кредитодавцеві будь-які збори, від;сотки або інші 

вартісm елементи кредИ'І)', що не були зазначеШ у l!QI.OвoQi. 
Як висновок необхідно зазначити, що законодавство України приді

ляє досить таки багато уваги захисту прав споживачів, але залишаючи 
тим С<UfИМ право за банками створювати умови кредитних договорів. 

Таким чином, на мою думку, необхідно створити нормаn:mний акт, який 

би надавав громадянам певm повноваження при укладенкі кредитвих 

договорів або який би встановив певний зразок кредитвоrо договору, що 
буде затальним для всіх банків та який буде затверджений Національ
ним Банком України та Державним комітетом з питань технічного реrу

лювання і споживчої політики. 

Список літератури: l. Крашенинников П.В., Мас.лов Н.В. КондоминиумЬІ. Общая 
собственность в мноrоквартириЬІХ домах. М. : С11арк, 1995. С. 5. 2. Щ1:нннкова Л.В. Вещ
ное nраво : Учебное nособие. Пермь: Изд-во Пермекого университета, 2001 .· 50 с. 3. Скло
вский К.И . Собственность в гражданеком nраве : Учеб.-пра.кт. пособие. - 2-е юд. - М- : 
Дело, 2000. - 428 с. 4. Седугин П. И. Жилищное право: Учебник . М.: ШІФРА-М-НОРМА, 
1997. С. 320. 5. Борисенко А. Квартира как обьект права собственност:~ 11 Законность. -
2003.- .N'2\0- с. 39-42. 6. W\VW. glossary.ru 7. Саватьє. Теория обязm"епьста с . - 74. 
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Шевченко Т. Ю. 

0СОБ.ІJ.ИВОСП ІНСТИТУТУ СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ 

1. Особдиве місце серед норм циві'ІЬного права, які реrуmоють від
носини спадІ<ування, посідають ті норми, що стосуються спадкового 

договору, який t: а5соmотною новелою чинного ЦК, оскільки не був пе
редбачений ні Цивільним кодексом Української РСР 1922 р., ні Цивідь
ним кодексом Української РСР 1963 -р., ні іншими законодавчими актами 
в галузі реrуmовання спадкових відносин. 

2. Багато дискусійних питань виникає, ко;ги йдеться про місце спад
кового договору в структурі ЦК України. Очевидно, що як і будь-який 

інший договір, спадковий договір, у виnадку його уКJІадення, nередба

чає виникнення nевних зобов'язань між його сторонами. В той же час, 

незважаючи на договірний характер зобовОязання, спадковий договір 

в.ключений до :Кни:m шостої, що регламентує спадкові відносини. 

3. Слід погод1пися із пазидію окремих дослідmn<ів (наприклад, 

Н.П . Шама) про те .. що спадковий договір є інстихутом договірного, а не 
спадкового права, незважаюч-и на його розміщення у Книзі шостій ЦК -
«Спадкове прав·О» . До спадкового договору не застосовуються норми 
спадкового права Е· силу відсутності юридиЧного СlШад}' спадкового пра

вонасrуІПІицтва. Такий висновок rрунrується на тому, що: 1) відчужувач 
не може розпор:щІ;пися майном, яке є предметом спадкового договору, 

на випадок смерті.: 2) майно, яке є предметом спадкового договору, не 
вкmочається до складу спадщини; 3) набувач може оформити право 
власнОL"'Ті на маі1:но, яке є предметом спадкового договору, негайно після 

смер·1і відчужувача, а не по спливу шеСІ'JfМісячного строку, встановлено

го для оформлення права на спадщину; 4) майно, яке є предметом сnад
кового договору, не може бути предметом заповідального відказу; 5) на 
таке майно після смерті відчужувача не можуть претендувати особи, які 

мають право на обов' я:зкову чаL""ТКУ у спадщині; 6) майно, яке є предме
том спадкового доІ ·овору, на момент йш·о уКJІадення визначене конкрет

но і не може бу11'1 відчужене. 

4. Право влг.снОL"'ТЇ на майно за спадковим доІ'овором набувач набу

ває в разі смерті нідчужувача, що фаJ.."'ТИЧНО і обумовлює розміщення 

інституту спадк.:>вого договору в Книзі шостої ЦК. На набувача може 
буt·и поКJІадено зобов'язання вчинити певну дію після відкритгя спад

щини, і, відпов~цно, постає питання відносно забезпечення вtn<онан:ня 

цієї дії. Тому в да1·оворі уявляється доціль1rим обумовити, що право вла

сності на майно до набувача nереходить m1Ше з момеmу вчинення такої діі. 
На майно, я1<е є предметом спадкового договору, нотаріус встанов

ЛЮ€ заборону відчуження, про що робиться напис на всіх примірниках 

договору. Всгановпеш-ІЯ заборони відчуження майна реєструються нота
ріусом в реєстрі д.JІЯ реєстрації заборон. 

5. Предметом спадковоr·о договору може бути річ, яка визначена ін
дивідуальними ознаками і належить відчужувачеві на праві власності. 
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Якщо йдеться про рухомі речі як предмет спадкового договору, то вини

кають певні проблеми прсuсrичноrо характеру щодо забезпечення збе
режеШІЯ об' єктів рухомого майна, оскільки на сьогоднішній день немає 

нормативно-правового аюу, який би ра-улював дане питання. 

6. Право власності на майно, у тому числі і транспортні засоби, до 
смерті відчужувача залишається за ним, але він не має права відчужувати 

транспортний засіб. До набувача право власності на транспортний засіб 
пt>реходить після смерrі nідчужувача. Відносно транспортних засобів 
виникає шrrання щодо ЇХ зняття з обліку, реєстрації та постановки на 

облік. Враховуючи, що за житrя відчужувач користується транснертим 
засобом, то зняття з обліку сr·ає актуальним після його смерті. Так, в ор

ганах ДАІ можуть виникнути питаm-ш щодо права набувача на знятrя 

транспорnюго засобу з обліку та реєстрацll права власності. Тому слід 
визнати обrрунтованим окремим nунктом в спадковому договорі перед

бачити право набувача після смерті відчужувача зняти транспортний 
засіб з обліку та здійснити державну реєстрадію . 

7. Після смерrі відчужувача нотаріусу повертаєrься первинний правовсrа
ноR11Юючий документ на нерухоме майно, що було ІІJХ'д;МеІОМ договору, який 
приєднуєгься до примірника спадкового договору, що зберіrається у справах 

нотаріуса. На повернуrому примірнику правовстаноолюючого докумешу но
таріус робmь відміп<у про п~ права 811аСНОСТЇ до І'mбувача у зв' язку зі смер
'ІЮ відчужувача за спадковим договором. 

Саннікова М. В. 

АКТУ AltЬHI ПРОБАЕМИ ЦИВІllЬНОГО ПРОЦЕСУ 

ПРИ ВИРІШЕННІ ЗЕМЕ11ЬНИХ СПОРІВ 

На сьогодні в судах У~раїни наявна велика кількість земельних спо

рів між різними суб' єктами земельних відносин, предмети даних спорів 

достаnіЬо різноманітні Процедура вирішеmІЯ вказаних спорів урегу
льована земельним законодавством та відповідно ЦПК, кодехсом адміні
егративного судочинства України і ШК. Те, що кількість таких справ в 
силу об' єктивних та суб' ективних причин посrійно зросrає, зумовлює 
актуальність дослідже1шя порядку розгляду земельних спорів, особливо 
в кшn-ексrі циві.;ІЬного судочинсrва. 

Відповідно до cr. 1 ЦПК, суди розглядають в порядку цивільного су
дочинсrва справи про зах11ст порушених, невизнаних або оспорюваних 
прав, свобод чи інтересів, що виникають з цивільних, житJІових, земель

них, сімейних, трудових ~ідносин, а також інших правовідносин, крім 
випадків, коли розгляд Т<\ІСИХ справ проводиться за правилами іншого 
судочинства. 

Відповідно до ч . 2 ст. 158 ЗК України вИІ<JПОчно судом вирішуються 
земельні спори: а} з приводу володіння, користування, розпоряджеШІЯ 

зсме.іТhними ділянками, що перебувають у вJІасності громадян і юрццич-
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них осіб; б) спори щодо розмежування територій сіл, селищ міст, райо
нів та областей. 

Окрім зазначених вище питань, суд вирішує і такі справи, що вини
кають із земельних правовідносин: встановлює право спільно! часткової 

власності на земельну ділянку (ст. 87 ЗК); встановлює порядок володіння, 
корисrуваІШЯ і розпорядження ·земельною ділянкою, що перебуває у 

спільній частковій власності (ч. 1 ст. 83 ЗК); встановmоє розмір часток 
земельної ділянки, що перебуває у спільній сумісній власності (ч. 4 ст. 89 
ЗК); вирішує спори, що виникають при проведенні розвідувальних робіт 
(ч. 5 ст. 97 ЗК) та ін. Питанням вирішеюіЯ земельних справ України в судах 
присвячено, крім mави 25, ще 22 статті у різних главах Земельного кодексу. 

Таким чином, аналізуючи чинне земельне законодавство та поло

жеІШЯ Цивільного процесуального кодексу, сьогодні вбачається невідпо

відність норм останнього реаліям сьогодеІШЯ щодо урахування особли

востей земельних правовідносин, а тому доцільним видавалося б допов
неІШЯ кола правовідносин, які підлягають регулюванню нормами ЦПК, 

земельними правовідносинами. Крім того, земельні спори, на нашу дум

ку, мають низку особливостей, які відрізняють їх від цивільних, адмініст
ративних та господарських спорів, що у свою черІ)' тягне за собою необ

хідність обов'язкової регламентації процедури їх вирішеІШЯ у окремому 

нормативно-правовому акті чи у відповідному розділі ЦПК [1, ст. 70]. 
Окрім зазначених проблем цивільного процесу, перед судами неод

мінно nостає питання про відшкодування шкоди, завданої здоров'ю 

людей, майну, землі як природному ресурсу тощо. Існуючі у роботі суд

дів труднощі насамперед пов' язані з відсутністю єдиного законодавчого 

підходу до регулювання цивільно-правової відповідальності за пору

шення земельного законодавства. Норми земельного та екологічного 

законодавства окреслюють лише загальні положення з цих питань, хоча 

підхід до їх виріmеІШЯ має бути ретельним і виваженим. Разом з тим, 

розміри відшкодування шкоди, завданої земельним ресурсам, визнача

ють на основі спеціальних такс, методик, правил, положень. Проте, і 
науковці, і практики відзначають їх недосконалість і невідповідність 

економічним реаліям сьогодення. . 
Ч. 2 ст. 157 Земельного кодексу України відсипає до Порядку визна

чення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам 

(затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. 
No_284), у п. 3 якого вказано на можливість відшкодування і інших збит
ків, не перелічених у зазначеному Порядку. У п. 16 постанови Пленуму 
Верховного Суду України від 16.04.2004 р. N~7 <<Про практику застосу
вання судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ>> 
роз'яснено, що при вирішенні спорів про відшкодування власникам 

землі й землекористувачам шкоди, заподіяної самовільним заняттям або 
забруднешІЯм земельних ділянок та інmими поруmеШІЯМи земельного 

законодавства, суди мають виходити з того, що відповідно до ст. 156 ЗК, 
ст. 1166 ЦК така шкода відшкодовується у повному обсязі. 
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Однак слід пам'ятати, що власникам землі і земле:корисrувачам ма
. ють бути відшкодовані. якщо ішпе не передбачеJІО законодавством, будь

які заподіяні їм збитки. У частині, не врехульоваJІій спеціальним земель
ним законодавсгвом, засrосовується екологічне і цивільне, тобто ч. 4 cr. 
68 Закону України «Про охорону навколишнього природного середо
вища» і cr. 1166 ЦК Саме вони иістять загальні підсrави відповідальносгі 
за будь-яку шкоду, в тому числі заподіяну довкіллю . Тому не можна по
силатись на cr. 156 ЗК на обrрунтування звільнення від відшкодування 
збитків через відсутнісrь відповідної підсrави у наведеному у craтri пе
реліку [2, с. 38]. 

Список літератури : І . Балюк Г.І . Деякі проблеми вирішення судами земельних 
спорів.- Бюлетень Міністерства юстиції України.- 2008 р . . N!!6. - С. 68-81 . 2. Котелевець 
А.В. До питання npo визначення шкоди, заnодіяної довкіллю. - Вісник Верховного Суду 
України . - 2005 р. - ,N"!!б . - С . 36-38. 
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