
Спеціалізованій вченій раді Д  26.001.06 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 
м. Київ, вул. Володимире ька, 60, 01601.

В І Д Г У К
офіційного опонента кандидата юридичних наук, 

доцента, заслуженого юриста України, начальника 
правового управління Верховного Суду України 

Берестової Ірини Еріївни

на дисертацію КУЛІЦЬКОЇ СОФІЇ ВІКТОРІВНИ
на тему: «Зобов’язання відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної
судом», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.03 -  цивільне право і цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне приватне право

Актуальність обраної теми. Створення незалежної судової влади є 
основоположною засадою побудови демократичної правової держави. Дієвим 
способом державного захисту права будь-якої особи й громадянина на 
справедливий і незалежний суд має бути, серед іншого, належна охорона такого 
права.

Така охорона випливає із ряду конституційних норм, зокрема про 
визнання людини найвищою соціальною цінністю держави (стаття 3), статті 56 
«Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого 
самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними 
рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх 
повноважень», а також частини четвертої статті 62 Основного Закону України, 
що «у разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує 
матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням».

Зазначений конституційний постулат знайшов своє закріплення у ряді 
норм різних галузей права, зокрема безпосередньо у статті 1176 ЦК України, 
якою передбачено порядок відшкодування шкоди, завданої незаконними 
рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову 
діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, а також приписах 
статей 1173, 1774 ЦК України.

Від
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Саме дієвий, оперативний та повний захист прав і свобод особи від 
незаконних рішень, дій чи бездіяльності суду є яскравим віддзеркаленням 
належності України до правової держави.

Нажаль, нині ми маємо констатувати протилежне. Об’єктивні чинники у 
вигляді численних, тривалих та, нерідко, розмитих реформ, призвели до того, 
що особи фактично втратили право на справедливий суд (стаття 6 Конвенції 
«Про захист прав та основоположних свобод»), адже його ключова складова -  
розгляд справи протягом розумного строку, не виконується на практиці майже 
абсолютно, не кажучи вже про виконання судових рішень, які набули законної 
сили (передусім юридичними особами публічного права у зв’язку з відсутністю 
відповідних бюджетних асигнувань на це), як іншої складової цього 
конвенційного права на судовий захист -  право має бути захищено в дійсності 
(реально), оскільки в іншому випадку воно стає ілюзорним.

При цьому, всі ці зазвичай об’єктивні чинники, сформували у 
непоодиноких випадках нову поведінку судді: часте перенесення розгляду 

справ, ухвалення судових рішень без належної чи взагалі без будь-якої 
аргументації (посилаючись на істотне навантаження, враховуючи істотну 
кількість звільнених суддів у відставку протягом 2014-2017 років), або взагалі 
винесення завідомо неправосудних судових рішень.

В останньому випадку законодавство України містить такий вид 
кримінально-правової охорони прав особи на справедливий судовий захист як 
притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за постановления 
суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або 
постанови (стаття 375 КК України).

При цьому всі інші законодавчі акти матеріального й процесуального 
права не оперують поняттями «неправосудне рішення», «неправосудний 
вирок», а містять у своєму змісті поняття «незаконне рішення».

Так, згідно із частиною першою статті 1176 Цивільного кодексу України 
«шкода, завдана фізичній особі внаслідок її незаконного засудження, 

незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного 
застосування запобіжного заходу, незаконного затримання, незаконного 
накладення адміністративного стягнення у  вигляді арешту чи виправних 
робіт, відшкодовується державою у  повному обсязі незалежно від вини 
посадових і службових осіб органу, що здійснює оперативно-розшукову
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діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду». Зазначена норма 
має сім частин, і в кожній ідеться про незаконне судове рішення. Порядок 
відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 
бездіяльністю суду, визначений частиною сьомою цієї статті, передбачає, що 
відшкодування такої шкоди встановлюється законом. Таким є Закон України 
від 1 грудня 1994 року № 266/94-ВР «Про порядок відшкодування шкоди, 
завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють 
оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, 
прокуратури і суду». Практична реалізація забезпечення відшкодування 
зазначеної шкоди гарантується щорічним закріпленням певної суми коштів у 
коді програмної класифікації № 3504030 у додатку 3 до законів України «Про 
Державний бюджет України на відповідний рік».

Тож, наведені поняття характеризують у загальних рисах види рішень, 
що ухвалюються судами, які у подальшому можуть породжувати, серед іншого, 
і цивільно-правову відповідальність судді.

Викладене дає підстави стверджувати, що обрана Куліцькою С.В. тема 
для дослідження безумовно має важливе теоретичне, однак ще більше (у 
сучасних умовах) прикладне значення, а, отже, підтверджує належний рівень 
актуальності поданого дисертаційного дослідження.

Дисертація Куліцької С.В. присвячена дослідженню моделі 
відшкодування шкоди, завданою судом. Авторка поставила собі за мету 
розкрити правову природу, сучасний стан та майбутні перспективи зобов’язань 
відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної судом.

Визначивши об’єкт дисертації, а саме -  цивільні правовідносини 
відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок протиправних 
судових/суддівських діянь (рішень, дій, бездіяльності), автор визначила 
комплекс завдань, які, на думку, офіційного опонента вона виконала (стор. 15- 
16 дисертації, стор. 2 автореферату), а також використанню комплексу 
загальнонаукових і спеціальних методів наукового пізнання, зокрема, 
діалектичного, системного, структурно-функціонального, загально логічного 
методів аналізу та синтезу, індукції, дедукції й аналогії, абстрагування, 
узагальнення, формалізації, моделювання, порівняльно-правового та інших 
(стор. 16-17 дисертації, стор. 4 автореферату).
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Дисертація Куліцької C.B. пов’язана із науковими темами, програмами, 
планами державного рівня, державними та галузевими програмами. Дисертацію 
виконано на кафедрі цивільного права юридичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до бюджетних 
науково-дослідних робіт за темами: «Доктрина права в правовій системі 
України: теоретичний та практичний аспекти» (номер теми 11 БФ 042 — 01, 
номер державної реєстрації 0111U008337), яка досліджувалася на юридичному 
факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 01 
січня 2011 р. по 31 грудня 2015 p.; «Теорія та практика адаптації законодавства 
України до законодавства ЄС» № 16 БФ 042 -  01, що діє з 01 січня 2016 р. по 31 
грудня 2018 р. Тема дисертаційного дослідження затверджена на засіданні 
Вченої ради юридичного факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (протокол № 4 від 22 грудня 2014 p.), уточнена на 
засіданні Вченої ради юридичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (протокол № 6 від 27 березня 2017 p.).

Науково-теоретичну базу дослідження склали праці відомих українських і 
зарубіжних вчених-цивілістів, правознавців, спеціалістів у різних сферах права 
та процесу. При цьому дисертант вказує, що до цього часу досліджувані нею 
відносини неодноразово були предметом розгляду з боку численних вчених та 
широко із коректною полемікою цитує їх бачення (стор. 13-14 дисертації, стор. 
1-2 автореферату, а також протягом усього дослідження).

Нормативною базою дисертації виступили майже всі існуючі у світі 
міжнародні стандарти у сфері судочинства, а загальна кількість використаних 
джерел становить 762 позиції, з яких левова частка є іноземними науковими та 
нормативними джерелами, що можна тільки вітати для роботи такого рівня!

Таким чином, дисертація Куліцької С.В. відрізняється від усіх робіт, 
написаних у сфері недоговірних відносин, враховуючи передусім те, що 
предметом завдання шкоди, досліджуваної дисертанткою, є діяння, які 
виходять за сферу регулювання цивільного права і становлять іншу діяльність 
та предмет іншої галузі права (судоустрій), а саме в частині дослідження 
здійснення правосуддя неналежним чином. Однак при цьому головним 
здобутком авторки є те, що вона спромоглася сформувати достатньо струнку 
концепцію підстав і порядку цивільно-правового відшкодування шкоди, 
завданої судом.
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Автор класично підійшла до структури роботи, обумовивши її метою, 
об’єктом і предметом дослідження. Дисертація складається із вступу, трьох 
розділів, поділених на вісім підрозділів, висновків, додатку у вигляді проекту 
Закону України «Про внесення змін і доповнень до Цивільного кодексу 
України (щодо вдосконалення правового регулювання відшкодування шкоди, 
завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює 
оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або 
суду») та списку використаних джерел.

Розділи та підрозділи за своїм змістом і висновками, перспективами 
подальшого дослідження проблем, які в них аналізуються, з пропозиціями щодо 
використання для розвитку доктрини приватного права і цивільного 
законодавства, слід назвати вагомими і вдало викладеними.

Переходячи до аналізу змісту дисертації Куліцької С.В. слід зазначити, 
що детальне ознайомлення з її роботою дозволяє з’ясувати не лише авторський 
задум, але і сам процес втілення думок автора в контексті наукової роботи, 
більш чітко зрозуміти ідеї, які формулюються дисертантом в процесі наукового 
аналізу, ознайомитися з найбільш переконливими аргументами і виокремити 
питання, які потребують подальших досліджень, є найбільш перспективними 
для осмислення у майбутньому.

Зокрема, у розділі 1 «Загальні положення про відшкодування 
(компенсацію) шкоди, заподіяної протиправними (незаконними) рішеннями, 
діями та/або бездіяльністю суду» Куліцькою С.В. досліджено ґенезу правого 
регулювання відносин відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної 
внаслідок протиправної (незаконної) діяльності/бездіяльності органів судової 
влади, на українських землях; розкрито міжнародний, регіональний і 
національний рівні правового регулювання даної сфери відносин; з’ясовано 
особливості зобов’язань відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної судом, 
як окремого спеціального делікту у цивільному прав України та їх місце у 
системі спеціальних деліктів (стор. 12-81 дисертації, 10-11 автореферату).

Окрім детального аналізу різноманітних міжнародних джерел у сфері 
судоустрою світу (!) (стор. 43-57 дисертації, стор. 11 автореферату, а також 
численні посилання протягом усього тексту дослідження), автором особливо 
акцентується увага на місці згаданих зобов’язань у системі деліктних
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зобов’язань та їх специфічних особливостях (стор. 58-81 дисертації, стор. 11 
автореферату).

У розділі 2 «Умови виникнення зобов’язань відшкодування (компенсації) 
шкоди, заподіяної протиправними (незаконними) рішеннями, діями та/або 
бездіяльністю суду» безпосередньо досліджується власне завдання такої шкоди 
і діяльність суду при цьому.

Куліцька С. В. аналізує протиправність (незаконність) рішень, дій та/або 
бездіяльності суду і стверджує, що при встановлення наявності чи відсутності 
факту завдання шкоди діє спростовна презумпція правомірності рішень, дій, 
бездіяльності суду (чи так звана презумпція процесуальної сумлінності, 
добросовісності суду). У результаті чого автор пропонує, на її погляд, 
ефективний компенсаторний засіб захисту права особи на розгляд справи 
протягом розумного строку та можливі шляхи вирішення проблеми 
запровадження такого засобу в Україні (стор. 82-127 дисертації, стор. 12 
автореферату).

Також у цьому розділі дисертантка, на жаль, дещо поверхнево розкриває 
причинно-наслідковий зв’язок між протиправною (незаконною) 
діяльністю/бездіяльністю суду та завданою шкодою. На мій погляд, саме у 
цьому підрозділі має бути закладена квінтесенція роботи, яка у будь-якому 
випадку, навіть публічно-правових відносин між державою-судовою владою- 
особою, переводить у приватно-правову площину в частині чіткого кола 
юридичних фактів, які дозволять у подальшому застосувати регрес до 
безпосередньо винної особи і чітко визначити, хто ж у цих відносинах є 
заподіювачем шкоди (суд), а хто виступає зобов’язаною особою-платником 
(держава чи скарбниця чи таки суд/суддя?) (стор. 127-136 дисертації, стор. 12 
автореферату).

Крім того, автором розкривається специфіка вини у зобов’язаннях 
відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної протиправними (незаконними) 
рішеннями, діями та/або бездіяльністю суду (стор. 136-161 дисертації, стор. 12- 
13 автореферату).

Третій розділ «Обсяг і порядок відшкодування (компенсації) шкоди, 
(незаконними) рішеннями, діями та/або бездіяльністю суду» безпосередньо 
присвячений практичним питанням визначення обсягу/розміру шкоди, 
заподіяної внаслідок протиправної (незаконної) діяльності/бездіяльності
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органів судової влади, яка підлягає відшкодуванню (компенсації), а також 
порядку її відшкодування (компенсації) (162-209 дисертації, стор. 13-14 
автореферату).

Окремо Куліцькою С. В. сформовано дуже цікаві і достатньо 
обґрунтовані пропозиції до удосконалення цивільного законодавства у вигляді 
додатку до законопроекту (протягом усього дослідження та у концентрованому 
вигляді на сторінках 316-318 дисертації).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наукові положення, висновки і 
рекомендації, сформульовані дисертантом, майже всі є аргументованими та 
переконливими. При їх обґрунтуванні використано широке коло вітчизняних та 
зарубіжних наукових джерел з філософії, загальної теорії права, цивільного 
права, цивільного процесуального права, судоустрою тощо, українське та 
зарубіжне законодавство.

При цьому слід зазначити, що наукові джерела використані здобувачем 
переважно критично та одночасно етично -  з належним аналізом, коректною 
полемікою та аргументацією власного підходу до тих чи інших положень, 
висновків чи пропозицій їх авторів, що свідчить про зрілість дослідника та її 
високу наукову культуру.

Про особистість Куліцької С.В. як самостійного дослідника говорять 
також кількість її наукових публікацій, що знайшли своє відображення у 19 
працях, зокрема у десяти наукових статтях (у тому числі одна в зарубіжному 
фаховому виданні) і які охоплюють основні положення дисертаційної роботи.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 
рекомендацій. Комплексне опрацювання та аналіз наукових джерел і правових 
норм в їх системному, діалектичному, порівняльно-правовому аспектах тощо, а 
також широкої кількості різноаспектних матеріалів судової практики, дали 
можливість Куліцькій С.В. сформулювати власні наукові положення, висновки 
та рекомендації, котрі, загалом, відзначаються достовірністю.

Про новизну наукової роботи автора свідчить низка нових положень, які 
істотно відрізняються від раніше відомих і мають важливе науково-теоретичне 
та практичне значення.

У роботі вперше в теорії вітчизняного цивільного права сформована 
типологія держав світу, запропоновано типологію держав світу із різним
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обсягом імунітету органів судової влади: тип І - держави, в яких існує 
абсолютний імунітет органів судової влади/суддів від цивільної 
відповідальності за помилки допущені у ході здійснення правосуддя, з 
обмеженим колом випадків відповідальності власне держави, які, як правило, є 
складовою її міжнародних зобов’язань, обов’язковість виконання котрих 
випливає з міжнародного договору - англо-американська правова сім’я; тип II - 
держави, які допускають цивільну позадоговірну (деліктну) відповідальність 
власне держави, її судових органів і/або посадових осіб цих органів, однак її 
сфера є обмеженою з огляду на джерело та/або характер судових рішень, дій 
і/чи бездіяльності, що призвели до порушення, або форму/ступінь вини 
делінквента - сім’я континентального права (романо-германська) та деякі 
«змішані» правові системи (стор. 5-6 автореферату, стор. 19 дисертації).

Автором на відміну від попередніх дослідників вперше констатовано, що 
в Україні правове регулювання відносин відшкодування (компенсації) шкоди, 
заподіяної протиправними (незаконними) рішеннями, діями та/або 
бездіяльністю органів судової влади, відповідає одній із моделей такого 
регулювання у межах держав типу II та кореспондує міжнародним стандартам 
незалежності суддів (стор. 6, 11 автореферату, стор. 20 дисертації).

Досліджуючи можливість завдання шкоди судовим рішенням (судом) 
юридичній особі, автором вперше у науці цивільного права зроблено цінний 
висновок про необхідність об’єднання різновидів немайнової шкоди, які 
неможливо віднести ні до моральної, ні до репутаційної, в єдину категорію -  
«організаційна шкода», оскільки заподіяння такої шкоди, за загальним 
правилом, пов’язане з порушенням організаційних правовідносин, наприклад, 
неоднозначністю в розумінні дійсності тих або інших рішень загальних зборів 
учасників товариства або колегіального органу юридичної особи, 
невизначеністю у відносинах представництва, неможливістю одержання 
інформації про діяльність товариства тощо (стор. 67 дисертації).

Заслуговує на всіляку підтримку оригінальний теоретичний, хоча і 
певним чином такий, що дещо виходить за межі безпосереднього предмету 
дослідження обґрунтований авторський висновок стосовно пропозиції про 
застосування в Україні кількарівневого тесту по встановленню 
наявності/відсутності причинно-наслідкового зв’язку в деліктних 
зобов’язаннях: у першу чергу повинна застосовуватися теорія conditio sine qua
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non/«the But-For Test», після якої -  один або декілька «фільтрів» отриманих 
результатів (зокрема, теорія адекватного заподіяння). За необхідності, з метою 
подолання проблемних ситуацій, які перешкоджатимуть застосуванню 
виключно теорії conditio sine qua non/«the But-For Test» (для прикладу, 
встановлення причинно-наслідкового зв’язку у випадках наявності кількох 
самодостатніх причин настання шкоди), цей алгоритм може бути доповнено 
перевіркою на Necessary Element o f a Sufficient Set (NESS)( стор. 128- 133 
дисертації, стор. 6 автореферату).

Конкретним і аргументованим бачиться авторське поняття зобов’язань 
відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок протиправних 
рішень, дій і/чи бездіяльності суду, під яким Куліцька С. В. визначає 
позадоговірне охоронне відносне правовідношення, в якому одна сторона 
(постраждала фізична чи юридична особа -  кредитор) має право вимагати від 
іншої сторони (держави -  боржника) відшкодування в повному обсязі майнової 
шкоди, компенсації немайнової (моральної) шкоди, відновлення інших 
порушених прав, а боржник зобов’язаний відшкодувати (компенсувати) 
заподіяну внаслідок протиправних рішень, дій чи бездіяльності фактичного 
заподіювана (суду, судді) шкоду та відновити порушені права кредитора (стор. 

78, 213 дисертації).
Поданий автором аналіз та зроблені критерії відмежування суддівського 

свавілля, інших форм грубої та невибачної протиправної поведінки судді 
(суддів) від правомірної поведінки (як правило, у формі добросовісної 
судової/суддівської помилки): 1) наслідки, до настання яких призвела
протиправна поведінка судді (суддів): 2) інші ознаки, що свідчать про 
очевидний грубий невибачний характер поведінки судді (суддів) дозволив 
зробити самостійні загальні висновки щодо юридичних наслідків, пов’язаних із 
моментом настання чи ненастання факту завдання шкоди судом і 
відшкодування її, переважна більшість яких характеризується першістю та 

аргументованістю.
Окремо слід зауважити, що не лише у положеннях, які виносяться на 

захист, а і протягом всього дослідження автор послідовно і обгрунтовано 
відстоює засадничу тезу, покладену в основу дисертації щодо правової природи 
та специфіки відшкодування завданої шкоди судом. Усі наведені положення,

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


10

висновки і пропозиції дисертанта можна визнати обґрунтованими, 
достовірними, новими або такими, що містять елементи новизни.

Оцінка змісту дисертації та автореферату. Структура і зміст дисертації 
Куліцької Софії Вікторівни на тему: «Зобов'язання відшкодування (компенсації) 
шкоди, заподіяної судом», повністю відповідають її назві та вимогам, 
встановленим ДАК України. Наукова робота написана на належному 
науковому рівні, грамотно, охайно, належно оформлена. Вона є значним 
доробком у дослідженні проблем цивільного права. Основні положення, 
висновки і пропозиції (рекомендації), сформульовані у дисертації, майже 
ідентично викладені в авторефераті. Вони знайшли свій виклад у публікаціях з 
теми дисертації і також відображають актуальність обраної теми дослідження, 
належний ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і пропозицій, 
сформульованих у дисертації. Дисертаційна робота за своїм змістом та формою 
відповідає вимогам ДАК України та профілю спеціальності 12.00.03 -  цивільне 
право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
положення цієї роботи можуть бути використані у науково-дослідній сфері при 
подальшому дослідженні правового регулювання недоговірних зобов’язань, 
підставі порядку відшкодування специфічної шкоди, завданої судом, а також: у 
правотворчій діяльності при вдосконаленні чинного ЦК України відповідно до 
сформульованих пропозицій; у правотворчій діяльності для удосконалення 
українського цивільного законодавства та гармонізації українського 
законодавства із законодавством країн Європейського Союзу та у 
правозастосуванні для підвищення ефективності дослідження підстав і 
наслідків дисциплінарної відповідальності суддів.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Позитивно 
оцінюючи актуальність проведеного дисертантом дослідження, наукову 
новизну, обґрунтованість і достовірність, належний теоретичний рівень і 
практичну значущість його результатів, слід висловити певні зауваження щодо 
окремих положень роботи, які, наш погляд, носять дискусійний чи спірний 
характер, або є хибними. Окремі питання предмету дослідження, на погляд 
офіційного опонента, не знайшли свого належного висвітлення у дисертації, 
інші потребують певних уточнень та додаткової аргументації автора.

Серед них слід зазначити такі:
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1. Перше зауваження стосується підрозділу 2 .2 . дисертаційного 
дослідження «Причинно-наслідковий зв’язок між протиправною 
(незаконною)діяльністю/ бездіяльністю суду та заподіяною шкодою. Всіляко 
підтримуючи авторське бачення структури роботи, слід зауважити, що, на жаль, 
це питання у роботі розкрито не повністю. Хоча в цілому у підсумку роботи 
можна простежити достатньо цілісну авторську думку з цього приводу.

Причинно-наслідковий зв’язок, на мій погляд, виступає одночасно як 
підставою для відшкодування шкоди зобов’язаним суб’єктом -  державою, так у 
подальшому може служити юридичним фактом застосування чи ні регресу у 
виниклих правовідносинах між державою та конкретним суддею (судом), 
безпосередньо якими завдано шкоди. На мій погляд, робота від цього тільки б 
виграла.

Тому питанню протиправності (незаконності) в діяльності/ бездіяльності 
слід було б пред’явити більше уваги. Зокрема, найбільш проблемним, та таким, 
що досить складно зафіксувати у практичній діяльності є види бездіяльності 
суду, які можуть спричиняти факт настання шкоди. Зокрема, в чому вони 
можуть полягати: у затягуванні розгляду справи, не призначенні відповідних 
судових засідань, або навіть формальне листування апарату суду, оскільки у 
цьому також полягає бездіяльність суду. І працівники апарату також несуть 
дисциплінарну відповідальність за неналежне виконання власних обов’язків, 
внаслідок чого можуть постраждати права і свободи громадян.

Автор дуже слушно дослідила необхідність запровадження 
кількарівневого тесту, що стосується деліктних відносин загалом, однак на мій 
погляд, щодо суддів такий тест підлягає адаптуванню шляхом застосування, в 
тому числі, авторських напрацювань, стосовно критеріїв відмежування 
судового свавілля від добросовісної суддівської помилки (стор. 7 автореферату 
і численні положення протягом усього дослідження).

Отже, на захисті потребує надання додаткових теоретичних аргументів 
на посилення авторської позиції в частині того, яка саме 
діяльність/бездіяльність суду у подальшому не просто може створювати 
відносини з відшкодування шкоди державою, а визнаватися у подальшому 
підставою застосування регресу до судді (колишнього судді). Розкриття цього 
питання допоможе максимально сформувати модель зобов’язань з
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відшкодування шкоди із усіма випадками, коли власне суддя залучається до 
відповідальності.

2. Наступне зауваження стосується авторських пропозиції до 
удосконалення цивільного законодавства стосовно відшкодування шкоди 
внаслідок прийняття неправосудного судового рішення у цивільних, 
господарській чи адміністративній справі.

Питання відшкодування шкоди у зв’язку із застосуванням незаконних 
заходів кримінального переслідування щодо особи, дійсно, мають більш 
детальне законодавче врегулювання.

Водночас, безпосередньо шкода відшкодовується виключно за певні 
рішення у цивільній справі. Чомусь ЦК України залишив поза увагою 
господарські і адміністративні справи (а також чимала кількість справ, що 
розглядаються у порядку КУпАП і мають істотні грошові санкції (!) та відсутня 
при цьому законодавча можливість особи оскаржувати такі судові рішення), і 
особа може пробувати відновлювати власні порушені права за допомогою 

інших норм ЦК України (ст. 1173, 1174).
І з цього приводу у мене є певні міркування щодо авторських висновків.
По-перше, вважаю, що незважаючи на застосування терміну 

«неправосудний» у частині четвертій Конституції України, усі авторські 
пропозиції мають ґрунтуватися на іншому словосполученні «завідомо 

неправосудного».
Таке словосполучення максимально повністю буде відповідати виду 

кримінального правопорушення, передбаченого 375 КК України (незважаючи 
на його певну незрозумілість і відсутність офіційних коментарів і роз’яснень з 

цього приводу КСУ).
Так, однією з ключових вимог до судового рішення є його 

правосудність. Це юридичний критерій, дотримання якого перевіряють суди 
вищих інстанцій. Правосудність є основною вимогою якості судового рішення, 
порушення якої є підставою для скасування чи зміни судового рішення.

При цьому чинні процесуальні кодекси України містять вимоги до 
судового рішення. Так, відповідно до частини першої статті 159 Кодексу 
адміністративного судочинства України, частини першої статті 213 Цивільного 
процесуального кодексу України, частини першої статті 370 Кримінального
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процесуального кодексу України судове рішення повинно бути законним й 
обґрунтованим.

Аналізуючи закріплені процесуальними кодексами вимоги до законного 
судового рішення шляхом формування висновку від протилежного, слід 
зробити висновок, що незаконним є рішення: ухвалене некомпетентним судом; 
ухвалене не відповідно до норм матеріального права та з порушенням вимог 
щодо кримінального провадження, передбачених Кримінальним 
процесуальним кодексом України (частина друга статті 370 цього Кодексу); 
ухвалене не відповідно до норм матеріального права та з порушенням норм 
процесуального права (частина друга статті 159 Кодексу адміністративного 
судочинства України); яким суд, не виконавши всі вимоги цивільного 
судочинства, вирішив справу з порушенням закону (частина друга статті 213 
Цивільного процесуального кодексу України).

Водночас необгрунтованим слід вважати рішення, ухвалене: на підставі 
не об’єктивно з’ясованих обставин, які не підтверджені доказами, 
дослідженими під час судового розгляду та не оціненими судом відповідно до 
статті 94 Кримінальним процесуальним кодексом України (частина третя статті 
370 цього Кодексу); на підставі не повно й не всебічно з'ясованих обставин в 
адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які не були досліджені 
в судовому засіданні (частина третя статті 159 Кодексу адміністративного 
судочинства України); на основі не повно і не всебічно з'ясованих обставин, на 
які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, 
підтверджених тими доказами, які не були досліджені в судовому засіданні 
(частина третя статті 213 Цивільного процесуального кодексу України).

Також про незаконність судового рішення свідчать істотне порушення 
вимог кримінального процесуального закону та неправильне застосування 
закону України про кримінальну відповідальність. Відповідно до частини 
першої статті 412 Кримінального процесуального кодексу України істотними 
порушеннями вимог кримінального процесуального закону є такі порушення 
вимог цього Кодексу, які перешкодили чи могли перешкодити суду ухвалити 
законне та обгрунтоване судове рішення. Неповнота судового розгляду й 
невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним 
обставинам кримінального провадження свідчать про необгрунтованість 

судового рішення (стаття 409 цього Кодексу).
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Отже, з аналізу статей процесуальних кодексів України випливає, що в 
усіх випадках, коли суд вищого рівня скасовує судове рішення суду нижчої 
інстанції, він установлює порушення судом норм матеріального та/або 
процесуального права, унаслідок чого судове рішення, яке скасовується, є 
незаконним. Або ж суд вищого рівня установлює неповноту судового розгляду 
та/або невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні, 
фактичним обставинам кримінального провадження, унаслідок чого судове 
рішення скасовується як необгрунтоване.

Ототожнення поняття «неправосудність» із поняттям «незаконність» 
та/або «необґрунтованість» призведе до того, що всі судові рішення, які були 
скасовані судами апеляційної чи касаційної інстанцій, у тому числі рішення, у 
яких суд помилково чи передчасно, однак за відсутності грубої недбалості 
чи злочинного наміру, дійшов певних висновків і які вплинули на ухвалення 
ним рішення, повинні визнаватися неправосудними. Проте зазначене 
суперечить конституційно-правовим засадам існування правосуддя в цілому.

Так, практична реалізація підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 
106 Закону № 1402-УІІІ, зокрема, щодо «іншого істотного порушення норм 
процесуального права під час здійснення правосуддя, що унеможливило 
учасникам судового процесу реалізацію наданих їм процесуальних прав та 
виконання процесуальних обов ’язків або призвело до порушення правил щодо 
юрисдикції або складу суду» може призвести до підміни понять 
«дисциплінарна відповідальність судді» та «кримінальна відповідальність 
судді» в розрізі питання притягнення судді до відповідальності внаслідок 
недбалості. Все це має наслідком настання чи ненастання цивільної 
відповідальності як держави, так і можливо у подальшому судді.

Викладене підкреслює необхідність чіткого авторського розмежування 
понять «неправосудність», «незаконність» та/або «необґрунтованість».

У зв’язку логічним також є питання про момент виникнення 
«неправосудності», зокрема, у разі 1) скасування судового рішення, 2) у разі 
набрання судовим рішенням законної сили та 3) в разі якщо таке рішення не 
оскаржувалося 4) та/або не підлягає оскарженню згідно з приписами 

чинного процесуального законодавства.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


15

Зокрема, в останньому випадку судове рішення має законну силу, не 
скасоване, не оскаржене, формально може вважатися законним і не належати не 
до неправосудних ні не до незаконних.

Однак зазначений аспект порушує також принцип рівності громадян перед 
законом та створює правову невизначеність, оскільки за наслідками ухвалення 
аналогічних судових рішень суддя, рішення якого було оскаржено і скасовано, 
та суддя, рішення якого не оскаржувалося, опиняться в різному правовому 
становищі. Діяння першого буде вважатися злочинним, а діяння другого -  ні.

Тому на захисті хотілося б почути пояснення щодо доцільності 
застосування поняття «завідомо неправосудне» у пропозиціях чи надати 
додаткові аргументи на посилення авторської позиції.

Разом з тим, висловлені зауваження у переважній більшості є 
рекомендацію більш глибокого розкриття критеріїв розмежування 
діянь/бездіяльності суддів (суду), які належать до предмету регулювання науки 
кримінального права, кримінального процесу і судоустрою (адже цивільне 
право регулює виключно наслідки такої діяльності), а тому за своїм характером 
носять характер побажань та в цілому не впливають на загальну позитивну 
оцінку дисертації і не відносяться до основних, концептуальних положень 
дисертації. Окремі з наведених питань можуть бути корисними дисертантці для 
вирішення досліджуваних проблем у майбутніх працях.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК:

Дисертаційне дослідження КУЛІЦЬКОЇ СОФІЇ ВІКТОРІВНИ на тему: 
«Зобов’язання відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної судом», є 
закінченою самостійною науково-дослідною роботою, в якій відображені нові 
науково-обґрунтовані результати, що в своїй сукупності є істотними для 
розвитку науки цивільного права та процесу і мають практичне значення у 
судовій практиці.

Дисертант володіє глибокими теоретичними знаннями, має практичний 
досвід розгляду питань, що стали предметом її дослідження, вміє їх аналізувати 
і критично оцінювати. Куліцька С.В. виявила знання концептуальних положень 
цивільного права, цивільного процесуального права, теорії правосуддя і 
судоустрою, кримінального права і кримінального процесу, численних
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численнихміжнародних стандартів у сфері судочинства світу, а 
такожбезсумнівну здібність до самостійного здійснення науково-дослідних 
робіт на належному науково-теоретичному і методологічному рівні, вміння 
вести тактовну і результативну полеміку, наполегливість у досягненні мети.

Дисертація Куліцької Софії Вікторівни на тему: «Зобов’язання
відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної судом»за своїм змістом, 
науковими результатами, новизною та іншими показниками відповідає вимогам 
п.п. 9, 11-13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 
постановою КМУ № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з 
Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р. та № 567 
від 27.07.2016 р.), а її автор на підставі публічного захисту заслуговує на 
присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 
12.00.03 -  цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 
приватне право.

Офіційний опонент: 
кандидат юридичних наук, доцент 
заслужений юрист України 
начальник правового управління 
Верховного Суду України 
«/ У » 2017 року

І.Е. Берестова

/

Кучерина

ґ  ВХІД. № Н -М г,
В і д " -гЧ ‘ 20/Уо.

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Ш евченка _____

Підпис Берестової І. Е. зас 
Керівник апарату 
Верховного Суду У країн

«\У :» 2017
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До спеціалізованої вченої ради Д. 26.001.06 

Київського національного університету 

імені Тераса Шевченко

ВІДГУК

офіційного опонента -  доктора юридичних наук, професора

Венедіктової Ірини Валентинівни на дисертаційне дослідження 

Куліцької Софії Вікторівни на тему:

«Зобов’язання відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної судом», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.03 -  цивільне право і цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право

Актуальність теми дослідження.

Сьогодні Україна на своєму демократичному шляху розвитку прагне 

наблизити діяльність судової влади в Україні до європейських стандартів. З 

огляду на незалежність суду, яка є також складовою права на справедливий 

судовий розгляд, правова задача, яку поставив перед собою дисертант, може 

бути сформульована як пошук оптимального балансу 

між стандартами суддівської незалежності та захистом прав, свобод і 

охоронюваних законом інтересів потерпілої особи внаслідок протиправної 

суддівської діяльності або бездіяльності.

Порушення Україною права на справедливий судовий розгляд, 

закріплене у ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположник 

свобод, неодноразово встановлювалися Єв]
1
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Також неодноразово ЄСПЛ приймалося рішення про виплати Україною 

компенсацій на користь заявників за порушення права на справедливий 

судовий розгляд.

За таких умов, розробка ефективних та справедливих національних 

правових механізмів цивільно-правової відповідальності за протиправні 

діяння суду сприяє підвищенню ступеня захищеності прав, свобод і 

законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

Все це свідчить про потребу і своєчасність в проведенні наукового 

дослідженні на запропоновану Куліцькою Софією Вікторівною на тему: 

«Зобов’язання відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної судом» як для 

практиків, що працюють в цій сфері, так і для науки цивільного права.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій.

Комплексне опрацювання та системний аналіз наукових джерел і 

правових норм в їх ґенезисному та порівняльно-правовому аспектах, дали 

можливість дисертанту сформулювати власні наукові положення висновки та 

рекомендації, які відзначаються достовірністю. Для підготовки цієї роботи 

дисертант використала 762 джерела, що вказує на компаративістський підхід 

якісного рівня та простежуються протягом всієї роботи.

Дисертант у своїй роботі запропонувала вдосконалення правового 

регулювання відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної судом, 

достатньо обґрунтувала перспективність упровадження в Україні 

обов’язкового державного страхування деліктної відповідальності суддів та 

впровадження такого способу захисту репутації особи, підозра, 

обвинувачення щодо якої не підтвердилися, як офіційне вибачення 

відповідного(-их) органу(-ів), що здійснює(-ють) оперативно-розшукову 

діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, а також їх 

посадових, службових осіб, внаслідок протиправних рішень, дій і/або 

бездіяльності яких особі було заподіяно шкоду.
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C.B. Куліцька поставила за мету свого дисертаційного дослідження 

розкриття правової природи, сучасного стану та майбутніх перспектив 

зобов’язань відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної судом.

Відповідно до мети дослідження були окреслені наступні задачі: 

виявити рівні (міжнародні, регіональні та національні) правового 

регулювання відносин відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної 

протиправними (незаконними) рішеннями, діями та/або бездіяльністю 

органів судової влади; визначити підстави (завдання майнової (матеріальної) 

та немайнової (моральної) шкоди, соціальної, юридичної та фактичної 

шкоди) й умови виникнення зобов’язань відшкодування (компенсації) 

шкоди, заподіяної органами судової влади й/або їх посадовими особами: 

протиправності (неправосудності, незаконності) їх рішень, дій і/чи 

бездіяльності, наявності причинно-наслідкового зв’язку між протиправною 

судовою/суддівською діяльністю/бездіяльністю та заподіяною шкодою і/або 

їх вини; особливості визначення обсягу/розміру шкоди, заподіяної внаслідок 

протиправної (незаконної) діяльності/бездіяльності органів судової влади, 

яка підлягає відшкодуванню (компенсації).

Дані задачі розкриті у висновках роботи, основні результати склали 

положення наукової новизни, які дійсно є новими або такими, що 

удосконалені або дістали подальший розвиток. Отже, представлене до 

захисту дослідження характеризується необхідними для цього виду робіт 

ознаками наукової новизни та практичної значущості.

Оцінка змісту дисертації та автореферату.

Структура і зміст дисертації Куліцької Софії Вікторівни на тему: 

«Зобов’язання відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної судом» 

відповідають її назві та вимогам, встановленим для такого виду робіт і 

профілю спеціальності 12.00.03 -  цивільне право і цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право. Наукова робота написана доступною 

науково місткою мовою і грамотно, належним чином оформлена.

З
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Структура роботи повністю відповідає меті та завданням дослідження, 

дозволяє послідовно розглянути комплекс питань, що стосуються виявлення 

та вирішення комплексу теоретичних і практичних проблем цивільного 

права, пов’язаних із зобов’язаннями відшкодування (компенсації) шкоди, 

заподіяної судом.

Основні положення, висновки і пропозиції (рекомендації), 

сформульовані у дисертації, ідентично та досить повно викладені в 

авторефераті. Вони, переважно, знайшли свій виклад у публікаціях з теми 

дисертації і також відображають актуальність обраної теми дослідження, 

належний ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

пропозицій, сформульованих у дисертації.

Практичне значення отриманих результатів роботи визначається тим, 

що вони можуть бути використані для подальших наукових досліджень 

проблем цивільного права та інших суміжних галузей права, а також теорії 

права.

Висновки дисертації зроблено із застосуванням низки 

загальнонаукових та галузевих методів і прийомів, використання яких 

зумовлене її метою, завданнями й особливостями предмета дослідження.

Зокрема за допомогою герменевтичного, діалектичного та 

порівняльно-правового методу розкривається взаємодія різних правових 

систем, їх відмінностей та взаємопроникнення притаманних їм підходів до 

зобов’язань відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної судом.

Історико-правовий метод метод використаний в роботі для виявлення 

гносеології та перспектив подальшого правового регулювання зобов’язань 

відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної судом. Були застосовані 

системно-структурний і системно-порівняльний методи дослідження для 

дослідження правової природи зобов’язань відшкодування (компенсації) 

шкоди, заподіяної судом.

Автор досить активно користувався методами аналізу, синтезу, 

порівняння, аналогії, узагальнення для визначення основних категорій, які
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стали теоретичним підгрунтям дослідження. Із спеціальних методів були 

використані спеціально-юридичний, формально-юридичний та порівняльно- 

правовий методи для виявлення підстав виникнення зобов’язань 

відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної судом.

В роботі дуже ретельно опрацьовані питання підстав юридичної 

(цивільної) відповідальності суддів, судів і держави за шкоду, заподіяну 

внаслідок їх протиправної (незаконної) діяльності/бездіяльності (від 

персональної майнової відповідальності суддів до відповідальності держави); 

розширення меж відповідальності держави за шкоду, заподіяну її судовими 

органами і посадовими особами цих органів (від конкретних правопорушень 

до встановлення загального принципу відповідальності держави за будь-яку 

шкоду, заподіяну внаслідок протиправної поведінки її органів і посадових 

осіб); - конкретизація механізму реалізації права потерпілої особи на 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок протиправної (незаконної) 

діяльності/бездіяльності судових органів (законодавча регламентація і 

підзаконна деталізація порядку відшкодування заподіяної шкоди; 

розширення підстави виникнення права на відшкодування шкоди; 

диференціація кола умов, необхідних для виникнення цього права тощо).

Підрозділ 1.2. “Міжнародний, регіональний і національний рівні 

правового регулювання відносин відшкодування (компенсації) шкоди, 

заподіяної протиправними (незаконними) рішеннями, діями та/або 

бездіяльністю органів судової влади” містить грунтовне напрацювання щодо 

цивільної відповідальності суддів та певних умов притягнення суддів до 

цивільної відповідальності, зокрема у порядку регресу.

Теоретично та практично цінним є аргументація щодо неможливості

трактування протиправності з позицій генерального делікту в зобов’язаннях

із заподіяння шкоди органами судової влади. Заслуговує на підтримку

аргументи автора, що в цих випадках діє спростовна презумпція

правомірності рішень, дій, бездіяльності суду (чи так звана презумпція

процесуальної сумлінності, добросовісності суду). Розуміння же 
5
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протиправності судового рішення, як і дії чи бездіяльності суду, не 

обмежується виключно їх незаконністю (п. З розділу “удосконалено” 

положень наукової новизни).

Не можна не підтримати висновок здобувана, формулювання критеріїв 

відмежування суддівського свавілля, інших форм грубої та невибачної 

протиправної поведінки судді (суддів) від правомірної поведінки (як 

правило, у формі добросовісної судової/суддівської помилки) (п. 4 розділу 

“удосконалено” положень наукової новизни).

Безперечний науковий інтерес викликає висновок здобувана про 

особливий спосіб захисту репутації особи, підозра, обвинувачення щодо якої 

не підтвердилися, як офіційне вибачення відповідного (-их) органу(-ів), що 

здійснює (-ють) оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, 

прокуратури або суду, а також їх посадових, службових осіб, внаслідок 

протиправних рішень, дій і/або бездіяльності яких особі було заподіяно 

шкоду (п. 5 розділу “вперше” положень наукової новизни).

В роботі є й інші положення, які мають право на існування і стануть 

корисними як для теоретиків цивільного права, так і для практиків -  суддів та 

адвокатів. Висновки та пропозиції дисертанта, в цілому, підтверджуються 

фактичним застосуванням правових норм на практиці, критичним аналізом 

зарубіжного і чинного українського законодавства, практики його 

застосування в зобов’язаннях відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної 

судом, висловлених у юридичній літературі вченими суджень з тих чи інших 

аспектів досліджуваної тематики. Це дає підстави стверджувати про 

належний рівень обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їхню цілковиту достовірність.

Виходячи зі змісту дисертації та автореферату, можна констатувати, що 

поставлена до виконання мета дослідження успішно досягнута.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації.

Позитивно оцінюючи актуальність проведеного дисертантом 

дослідження, наукову новизну, обґрунтованість і достовірність, високий
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теоретичний рівень і практичну значущість його результатів, слід висловити 

певні зауваження щодо окремих положень роботи, які не знайшли свого 

належного висвітлення у дисертації або носять дискусійний чи спірний 

характер. Серед них слід зазначити такі:

1. Автор непослідовно, а деяких випадках не зовсім обгрунтовано 

висловлює свою позицію стосовно висновку про необхідність запровадження 

індивідуалізації деліктної відповідальності судді.

На сторінці 61 дисертаційного дослідження дисертант вказує “На нашу 

думку, слід погодитися з позицією представників сучасної правової доктрини 

[113, с. 139], за якою тенденцією майбутнього розвитку досліджуваного 

субінституту відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної органами 

судової влади, є встановлення безпосередньої виключної відповідальності 

держави за спричинену шкоду. Звичайно ж такий підхід до регулювання 

досліджуваних правовідносин теоретично більш обґрунтований, аніж 

персональна відповідальність судді, котрий реалізуючи функції судової 

влади виступає від імені держави, проте, з позицій потреб сьогодення, в 

Україні доцільніше запровадити механізм відшкодування (компенсації) 

шкоди, який передбачав би поєднання індивідуалізації цивільної 

відповідальності судді з субсидіарною роллю держави, а також включав би 

елементи страхування з можливістю судді отримати винагороду у разі 

бездоганного виконання своїх обов’язків”.

Тобто з одного боку дисертант погоджується з безпосередньою 

виключною відповідальністю держави за спричинену шкоду, а з іншого боку 

оперує категорією “потреби сьогодення” та стверджує про необхідність 

поєднання індивідуалізації цивільної відповідальності судді з субсидіарною 

роллю держави. Право є мірилом справедливості. Справедливість -  це 

універсальна категорія, яка не підкоряється “потребам сьогодення”. Тому 

висновок щодо індивідуалізації цивільної відповідальності судді є 

сумнівним.
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Окрім цього, на с. 207 дисертаційного дослідження дисертант зазначає, 

що “з урахуванням положень міжнародних стандартів незалежності суддів, 

вважаємо, що впровадження обов’язкового державного страхування 

відповідальності суддів на випадок заподіяння ними шкоди у ході 

суддівської діяльності (виконання судової функції) жодним чином не 

порушуватиме принцип незалежності суддів, не створюватиме ситуації 

перегляду рішень суду, що набрали законної сили, усуватиме проблеми, 

пов’язані з неможливістю отримання потерпілим реального відшкодування 

заподіяної шкоди з підстав нестачі чи відсутності бюджетних коштів, і 

гарантуватиме відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок ненавмисних 

судових (суддівських) помилок, допущених при реалізації суддею (суддями) 

свого права на «професійний ризик» у розрізі сфери суддівського розсуду 

(дискреції)”.

Не може бути прийнятним обґрунтування підстави зміни суб'єкта 

відповідальності з держави на конкретного суддю нестачею чи відсутністю 

бюджетних коштів.

Крім цього, автор вірно визначає можливий правовий конфлікт 

стандартів незалежності суддів з їх цивільно-правовою відповідальністю. 

При цьому жодним чином не робить аналізу положень щодо особливостей 

правового статусу судді.

Відповідно до п. 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний 

розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім 

судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та 

обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого 

висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

У Висновках № 3 (2002) та № 11 (2008) Консультативної ради 

європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи зазначено, що 

є неприйнятною можливість притягнення судді до відповідальності за 

здійснення своїх обов’язків, крім випадку умисного правопорушення при
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здійсненні судових функцій. Консультативна рада європейських суддів 

наголошує, що зміст конкретних судових рішень контролюється головним 

чином за допомогою процедур апеляції або перегляду рішень у національних 

судах та за допомогою права на звернення до Європейського суду з прав 

людини.

Тлумачення закону, оцінювання фактів та доказів, які здійснюють судді 

для вирішення справи, не повинні бути приводом для цивільної або 

дисциплінарної відповідальності, за винятком випадків злочинного наміру 

або грубої недбалості (пункт 66 Рекомендацій СМ/Яес (2010) 12 Комітету 

Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність,

ефективність та обов’язки).

Тому твердження дисертанта щодо можливого відшкодування шкоди 

заподіяної внаслідок ненавмисних судових (суддівських) помилок чи 

страхування діяльності судді є неприйнятними.

Введення індивідуальної цивільної відповідальності судді внаслідок 

ненавмисних судових (суддівських) помилок порушить принцип 

незалежності судді, по суті створить передумови для перегляду судового 

рішення іншим судом (порушення принципу правової визначеності), що в 

цілому негативно вплине на вчинення судами правосуддя.

2. Доволі дискусійним є класифікація автором відповідальності 

держави у формі відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної її судовими 

органами й/або посадовими особами цих органів. Дисертант стверджує, що в 

системі права зазначений інститут відповідальності має комплексний 

характер [у розрізі відповідної галузі законодавства, акти якого регулюють 

досліджувану сферу правовідносин] та міжгалузеву правову природу [в 

контексті приналежності до галузі права], оскільки у ньому поєднуються 

публічно-правові та приватно-правові засади (п. 1 розділу “удосконалено” 

положень наукової новизни).

Зобов’язання з відшкодування шкоди є позадоговірними, ці

зобов'язання виникають внаслідок порушення абсолютних прав потерпілого, 
9
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ці зобов'язання з відшкодування шкоди мають відносний характер, оскільки 

виникають між конкретно визначеними особами. Наявність в відносному 

зобов’язанні на боці боржника держави (одного з суб’єктів цивільного права) 

не впливає на суть зобов'язання та не може свідчити про публічно-правові 

засади вказаних відносин.

3. На мою думку помилковим є твердження автора щодо можливості 

встановлення іншим рішенням суду підстав відповідальності у здійсненні 

протиправної (незаконної) дії або бездіяльності чи винесенні протиправного 

(незаконного) рішення, крім встановлення в діяннях судді (судової колегії) 

складу кримінального правопорушення за обвинувальним вироком суду, що 

набрав законної сили, чи наявності ознак дисциплінарного проступку в 

порядку дисциплінарного провадження, за результатами здійснення якого 

уповноваженим органом прийнято рішення про накладення дисциплінарного 

стягнення, яке не було оскаржено, або за наслідками оскарження якого не 

було скасовано, що підтверджується відповідним рішенням, яке набрало 

законної сили (аркуш 112-114 дисертаційного дослідження). Яке саме інше 

рішення суду, автор не розкриває. Натомість контраргументи вказаної 

позиції очевидні.

Одним із фундаментальних аспектів верховенства права є принцип 

юридичної визначеності, який передбачає повагу до принципу res judicata - 

принципу остаточності рішень суду. Цей принцип наголошує, що жодна зі 

сторін не має права вимагати перегляду остаточного та обов'язкового 

рішення суду просто тому, що вона має на меті добитися нового слухання 

справи та нового її вирішення. Повноваження вищих судових органів 

стосовно перегляду мають реалізовуватись для виправлення судових 

помилок та недоліків судочинства, але не для здійснення нового судового 

розгляду.

Надання стороні можливості звертатися до іншого суду, рівно як і 

надання іншому суду встановлювати протиправність (незаконність) дії або 

бездіяльності чи винесенні протиправного (незаконного) рішення по суті є
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здійсненням нового судового розгляду.

З зазначених позицій, існування “іншого” рішення суду, яким би 

встановлювалася протиправна (незаконна) дія або бездіяльність чи при 

винесенні протиправного (незаконного) рішення, є неможливим.

4. Доволі дискусійною є пропозиція автора, що неякісне (хибне, з 

дефектами) відправлення правосуддя, що виявляється у результатах 

виконання судової функції, та підриває авторитет судової влади в цілому, 

знаходить свій прояв в постановленні занадто м’якого вироку (с. 155 

дисертаційного дослідження). Створюється враження, що дисертант 

намагається обгрунтувати та підтримати радянську систему кримінальних 

покарань та прирівнює застосування судом принципу гуманізму до 

свавільності суду.

Відповідно до ст. З Конституції України фундаментальною засадою 

держави є дотримання прав людини. Людина, її життя, здоров'я, честь і 

гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 

головним обов'язком держави. Право на життя, здоров'я, честь і гідність, 

недоторканість і безпека належать до тих прав людини, що зумовлені її 

природою та не залежать від наявності певного статусу особи в державі. 

Статтею 63 Конституції України визначено, що засуджений користується 

всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені 

законом і встановлені ви роком суду.

Закон (ст. 69 КПК України) надає можливість судам індивідуалізувати 

покарання з урахуванням особистості винної особі та наявності декількох 

обставин, що пом'якшують покарання й істотно знижують ступінь тяжкості 

вчиненого злочину.

Крім того, що запровадження цивільної відповідальності судді за

призначення м’якого вироку негативно вплине на лібералізацію практики

призначення судами покарань, зазначене може стати додатковим

інструментарієм тиску на суд з боку прокуратури та слідчих органів (у 
11
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сукупності з пропозицією автора впровадити індивідуальну цивільно-правову 

відповідальність судді такі позови виглядають як реальні).

5. В роботі автором зроблений підбір наукових праць національних та 

іноземних вчених, судової практики України, практики Європейського суду з прав 

людини, консультативних органів Ради Європи, Консультативної ради 

європейських суддів, Міжнародної Асоціації Суддів, тощо. При цьому дисертант 

обмежується цитуванням певних висновків зроблених в інших джерелах і доволі 

рідко робить власні.

Якнайменше в науковій дисертаційній роботі очікується більша кількість 

власних міркувань з проблематики, яка досліджується.

Втім, в цілому наведені зауваження не впливають на загальну 

позитивну оцінку реалізованої дисертантом наукової роботи, її науковості та 

практичної значущості отриманих результатів. Окремі з цих тверджень 

можуть стати предметом дискусії під час захисту дисертації на засіданні 

спеціалізованої вченої ради або слугувати підґрунтям для подальших 

наукових розвідок здобувана.

За темою дисертаційного дослідження дисертантом опубліковано 19 

наукових публікацій, у тому числі 8 статей, опублікованих у наукових 

фахових виданнях, перелік яких затверджено МОН України, 2 статті у 

зарубіжних періодичних виданнях та 9 тез доповідей на науково-практичних 

конференціях. Зміст автореферату повною мірою відповідає тексту рукопису 

дисертації, достатньо повно у реферативному вигляді відтворює її зміст.

Виходячи з наведеного, формується обґрунтований висновок, що 

представлена дисертація є завершеною самостійною науковою працею, в якій 

отримані та послідовно описані нові науково обґрунтовані результати, що в 

сукупності вирішують поставлену наукову задачу, яка має істотне значення 

для науки цивільного процесуального права, -  виявити та вирішити комплекс 

теоретичних та практичних проблем цивільного процесуального права, 

пов’язаних із визначенням особливостей та закономірностей здійснення
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судового контролю при примусовому виконанні судових рішень у ЦИВІЛЬНИХ  

справах.

Зроблені висновки дозволяють зробити висновок та констатувати, що 

дисертація на тему: «Зобов’язання відшкодування (компенсації) шкоди, 

заподіяної судом», подана на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 -  цивільне право і цивільний 

процес; сімейне право; міжнародне приватне право, відповідає вимогам п.п. 

9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого КМУ 

№ 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 

656 від 19.08.2015р., № 1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 27.07.2016 р.), а її 

автор -  Куліцька Софія Вікторівна заслуговує на присудження їй 

спеціалізованою вченою радою наукового ступеня кандидата юридичних 

наук.

Офіційний опонент —

доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін 

Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна

Підпис завідувача 

кафедри цивільно-правових дисц 

д.ю.н., проф. Венедіктової І. В. заі 

Начальник ВК

І.В. Венедіктова

С.М. Куліш

13

в хй П іГ Т Г
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка
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