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АНОТАЦІЯ 

Бондар І.В. Теоретичні основи особистих немайнових правовідносин в 

цивілістичному процесі. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право» (081-Право). – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2019. - Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. 

Дисертація присвячена комплексному аналізу реалізації особистих 

немайнових правовідносин в цивілістичному процесі, що має гарантувати надійну 

охорону, захист і відновлення цих прав. Саме у нотаріальному, цивільному та 

виконавчому процесах, які у сукупності складають цивілістичний процес, 

проявляється досконалість регламентації норм матеріального права і ті проблеми, 

з якими стикаються особи при реалізації власних немайнових прав. Тому поняття 

особистих немайнових правовідносин, їх структурні елементи та правове 

регулювання проаналізовані крізь призму їх застосування у цивілістичному 

процесі.  

Отже, теоретичні основи особистих немайнових правовідносин в 

цивілістичному процесі слід сприймати як багатовимірну категорію, де основу 

складають цивільно-правові та інші галузеві матеріальні правовідносини, до яких 

додаються процесуальні майнові та немайнові відносини, що інтегрують в собі 

охоронні, захисні та відновлювальні властивості, а також забезпечують перевірку 

досконалості законодавчого врегулювання немайнових відносин та утворення 

значної кількості інформації, яка може слугувати підставою для поліпшення 

відповідного законодавства і практики його застосування. 

Запропоновано ввести нове поняття «змішані особисті немайнові права», з 

огляду на те, що поділ особистих немайнових прав на абсолютні та відносні не 

задовольняє потреби цивілістичного процесу в термінології і спрощує сприйняття 

немайнових прав, відповідних їм немайнових обов’язків та інтересів, які 

спонукають осіб до охорони, захисту і відновлення порушених немайнових прав. 
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Абсолютні права мають персоніфікуватися в процесуальних галузях правової 

науки і знаходити «трансформацію» в реальних справах, коли конкретний 

суб’єкт, немайнові права якого порушені, буде підтверджувати факт 

правопорушення, то йому необхідно підтвердити факт наявності в нього 

відповідного права і правовідносин з конкретним контрагентом, а також потребує 

врахування значна частина й інших юридичних обставин, яким способом 

відбувалося правопорушення і в яких умовах, чи триває правопорушення до 

моменту вирішення справи, до яких наслідків призвів факт правопорушення, яким 

способом потрібно припинити правопорушення і відновити порушене право та 

компенсувати завдану матеріальну і немайнову шкоду тощо. Для належної 

кваліфікації порушення немайнового права важливу роль має відігравати й 

особистість і поведінка правопорушника, зокрема, його статус, чи наділений він 

державою владними повноваженнями, чи вимагається від нього висока 

професійна кваліфікація тощо. Отже, факт порушення немайнового права може 

призводити до виникнення нових комплексних майнових і немайнових 

правовідносин, участі в захисті і відновленні цього права суддів, адвокатів, 

виконавців, тобто «нашарування» нових правовідносин на первісне порушене 

немайнове право трансформує його і робить змішаним. 

Обґрунтовано, що не варто положення цивільного права абсолютизувати у 

межах цивілістичного процесу, оскільки останні відносини відрізняються від 

цивільно-правових за характером, змістом та виконуваними посадовими особами 

завданнями. Так, слід визнати особливу і важливу роль суду у врегулюванні 

цивільних відносин і ту владу, яку надано йому та виконавцям для забезпечення 

дієвості правової системи України, захисту і відновлення прав громадян та 

юридичних осіб. Але і цим уповноваженим особам не можна переходити грань 

допустимої поведінки і це не зважаючи на те, що багато порушень немайнових 

прав осіб виміряти складно і це суб’єктивний фактор. Так, для когось образа може 

полягати в безпосередніх «критичних» висловлюваннях на його адресу, а якійсь 

особі навіть підвищення голосу на неї представляється приниженням її честі, 

гідності і ділової репутації. Саме тому в основу немайнових прав представляється 
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доцільним включати особистість, її сприйняття тих чи інших правопорушень і 

умов їх вчинення, а також специфіку правовідносин з іншими особами, особливо, 

наділеними владними повноваженнями. 

Досліджено питання реалізації особистих немайнових правовідносин в 

нотаріальному процесі, зокрема, у нотаріальних провадженнях при посвідченні 

правочинів, з посвідчення та засвідчення безспірних фактів, сімейних та 

спадкових нотаріальних провадженнях тощо. Запропоновано передбачити 

обов’язкову нотаріальну форму щодо таких правочинів як договори донорства, 

окремих правочинів щодо надання правової допомоги, договорів на проведення 

окремих дослідів, стерилізації особи, договору про передачу особистих паперів, 

оскільки цивільне законодавство досить спрощено підходить до форми 

правочинів, зокрема, договорів, предметом яких є здійснення особами належних 

їм особистих немайнових прав, на відміну від правочинів щодо реалізації 

належних їм майнових прав.   

Встановлено, що у матеріальному праві підходи до визначення статусу 

чотирнадцятирічної дитини не узгоджені між собою. Політика держави щодо 

дітей, у перехідний період їх розвитку, неоднозначна щодо наділення останніх 

таким колом свобод як: свободою пересування, свободою вибору місця 

проживання. У зв’язку з цим, автором запропоновано, у нормативних актах щодо 

прав чотирнадцятирічної дитини, яка має власний достатній дохід визначитися з 

питанням щодо надання їй повної цивільної дієздатності та регламентації на 

законодавчому рівні місця її проживання, оскільки контролювати і відповідати за 

дитину, яка має свободу пересування батьки та інші особи не здатні тощо. 

Визначено, що нотаріуси мають відпрацювати шлях щодо реального 

забезпечення права дитини бути вислуханою батьками, іншими членами сім'ї, 

посадовими особами з питань, що стосуються її особисто, а також питань сім'ї (ч. 

1 ст. 171 СК) і відтворення цього механізму у процедурі посвідчення ними 

правочинів. Так, діти у 10-річному віці ще не знають такого поняття як паспорт, 

особистий підпис і, відповідно, надану дитиною згоду буде складно зафіксувати у 

договорі. Тому вважаємо доцільним посвідчення такого договору здійснювати 
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при свідках або із залученням представників органу опіки та піклування, щоб 

зафіксувати згоду або заперечення дитини.   

Окрему увагу приділено особистим немайновим відносинам у цивільному 

процесі і зроблені пропозиції з уточнення юрисдикції цивільних справ, що 

виникають з особистих немайнових правовідносин, розкриті проблемні аспекти 

віднесення справ до окремого провадження, коли в їх змісті має місце спір про 

право, що обумовлює їх належність до позовного провадження тощо. 

Значна кількість висновків в роботі стосується й відновлення або компенсації 

немайнових прав у виконавчому провадженні. Встановлено, що заходи 

примусового виконання, які зобов’язують боржника вчинити певні дії або 

утриматись від їх вчинення, виконують кілька функцій: 1) попереджувальну – не 

чинити перешкоди при виконанні рішення; 2) стимулюючу – сприяють 

виконанню рішення; 3) забезпечувальну - примусове виконання у передбачених 

законом випадках. 

Визначено недоліки законодавства в сфері виконання рішень немайнового 

характеру та сформульовано пропозиції щодо вдосконалення його положень. 

Значну увагу приділено загальним і спеціальним правилам вчинення виконавчих 

проваджень, принципам виконавчого процесу тощо.   

Ключові слова: особисті немайнові правовідносини, особисті немайнові 

права, нотаріус, суд, виконавець, нотаріальний процес, цивільний процес, 

виконавчий процес. 

ANNOTATION 

Bondar I.V. The theoretical background of personal non-property legal relations in 

civilistic process. - The qualifying scientific work on the rights of the manuscript.  

The dissertation for the degree of the doctor of legal sciences, speciality 12.00.03 

«Civil Law and Civil Procedure; Family Law; International Private Law» (081 – Law). 

– Taras Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Kyiv, 2019. – Taras Shevchenko National University of Kyiv. 

The thesis work is focused on the comprehensive analysis of realization of 

personal non-property legal relations in the civilistic process, which should guarantee 
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reliable safeguarding, protection and restoration of these rights. It is in the notary, civil 

and enforcement processes, together constituting the civilistic process, where the 

efficiency of the regulation of norms of property rights and the problems faced by 

individuals exercising their non-property rights manifest themselves. Therefore, the 

concept of personal non-property legal relations, their structural elements and legal 

regulation were analyzed from the perspective of their application in the civilistic 

process. 

Thus, the theoretical background of personal non-property legal relations in 

civilistic process should be understood as a multidimensional category, based on civil 

and other branch-specific material legal relations, with procedural property and non-

property relations added, which integrate the features of protection, safeguarding and 

restoration as well as ensure verification of the efficiency of legislative regulation of 

non-property relations as well as the fact that significant scope of information is 

generated to potentially form a basis for improving the relevant legislation and the 

practice of its application. 

It was proposed to introduce a new concept of “mixed personal non-property 

rights”, considering the fact that current division of personal non-property rights into 

absolute and relative ones does not meet the civilistic process needs for the appropriate 

terminology and simplifies the perception of non-property rights, relevant non-property 

responsibilities and interests, which induce the person to protect, safeguard and seek 

restoration of violated non-property rights. Absolute rights must be personified in the 

procedural branches of legal science and be “transformed” in real cases: when a specific 

individual whose non-property rights are violated confirms the fact of legal offense, 

he/she needs to confirm the fact that he/she enjoys relevant rights and has legal relations 

with a specific counterpart. Significant part of other legal circumstances requires 

consideration as well: the way a legal offense was conducted, in what conditions, 

whether the legal offense persists until the case is resolved, what are the results caused 

by the legal offense, what means should be applied to stop the offense, restore violated 

rights and compensate material and moral damage caused etc. To duly qualify the 

infringement of non-property rights, the offender’s personality and behavior are also 
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crucial, in particular his status, whether he/she is vested with authoritative powers, 

whether he/she requires high professional qualifications, etc. Therefore, the fact of 

violation of the non-property right can cause the occurrence of new complex property 

and non-property legal relations that entails the participation of judges, lawyers, and 

executors in the protection and restoration of this right, i.e. “layering” of new legal 

relations over the original property right being violated leads to its transformation and 

makes it mixed. 

It is reasonable judgment that the provisions of civil law should not be absolutized 

within the framework of the civilistic process, since the latter relations differ from the 

civil law relations in terms of their nature, content and tasks performed by officials. 

Thus, we should recognize a special and important role of the court in the regulation of 

civil relations and the authority given to the court and its executors to ensure the 

efficiency of the legal system of Ukraine, protection and restoration of rights of citizens 

and legal entities. However, even the authorized persons should not cross the line of 

permissible behavior, regardless of the fact that many violations of persons’ non-

property rights are difficult to measure, since they are subjective. Thus, someone can 

perceive direct “critical” statements addressed to him as an insult, while another person 

can consider even speaking to him in a raised voice as denigration of his honor, dignity 

and business reputation. It’s the reason why it is deemed appropriate to include the 

individual, his perception of certain offenses and conditions of their commission in the 

basis of non-property rights, as well as the specific relations with other individuals, 

especially those vested with powers. 

The thesis work explores problems of realization of personal non-property legal 

relations in the notarial process, in particular, in notarial procedures of certifying 

transactions and deeds, certifying and witnessing of indisputable facts, family and 

inheritance notarial proceedings, etc. It was proposed to create a mandatory notarial 

form for such deeds as donation agreements, certain legal assistance agreements, 

agreements on conducting specific trials, agreements on sterilization of an individual, 

personal papers transfer agreements, since civil law has a rather simplified approach to 

the form of transactions, in particular, agreements the subject of which is the 



 8 

individuals’ exercising their personal non-property rights, as opposed to the transactions 

for the realization of their property rights. To ensure duly safeguarding and protection 

of the rights of minors and the underage children, in particular, when concluding 

specific deeds, there were defined certain cautions on the obligatory participation of 

minors and underage children’s during conclusion of agreements on a child’s living 

with one parent as well as applying special means of recording their consent to witness, 

etc. 

It was determined that in substantive law, in particular in the Civil and Family 

Codes of Ukraine, which have a significant impact on the notary procedure, the 

approaches for determining the status of a fourteen-year-old child are not consistent. 

The State policy on children, in the transitional period of their development, is 

ambiguous in the matter of granting children the following freedoms: freedom of 

movement, freedom of choice of residence. However, a child is not required anything to 

exercise these freedoms. In this respect, in the regulatory legal acts on the rights of a 

fourteen-year-old child having his/her own sufficient income, the author suggests 

granting the child full civil capacity and regulation of the child’s place of residence at 

the legislative level, since neither parents nor other persons are capable to control and 

bear responsibility for the child enjoying freedom of movement.  

The notaries should work out the means for ensuring that a child's right to be heard 

by parents, by other family members, by officials is actually respected, when matters are 

personally related to the child and family issues (Part 1, Article 171 of the Family 

Code). Besides, the notaries shall ensure this mechanism is applied and reproduced in 

the procedure of their certification of deeds. Thus, 10 year-old children are not yet 

aware of the notion of a passport, a personal signature and, therefore, the consent given 

by such child will be difficult to record in the agreement. Thus, it is deemed advisable 

to perform certification of such an agreement in the presence of witnesses or, 

alternatively, engage the representatives of the Child Custody & Protection Authorities 

to record the child’s consent or refusal.   

Special attention was given to personal non-property legal relations in the civil 

process, and it was proposed to clarify the jurisdiction of civil cases arising from 
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personal non-property legal relations; there were disclosed certain problematic aspects 

of cases’ referral to specific proceedings, when the content of such civil cases contains a 

dispute about the right, that categorizes these cases as subject to action proceedings etc. 

Significant number of findings in this thesis work relates to restoration or 

compensation of non-property rights by enforcement proceedings. It was revealed that 

enforcement measures obliging a debtor to take certain actions or to refrain from 

committing them have several functions: 1) warning function- not to counteract the 

execution of a judgement; 2) stimulating function – these measures contribute to the 

implementation of a judgement; 3) enforcement function - enforcement if and when 

required by law. 

The defects of legislation in the field of enforcement of non-property judgements 

were identified; proposals for improvement of its provisions were formulated. A lot of 

attention was given to the general and special rules of execution of enforcement 

proceedings, the principles of the enforcement process, etc.   

Keywords: personal non-property legal relations, personal non-property rights, 

notary, court, executor, notarial process, civil process, enforcement process. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дисертаційного дослідження визначається тим, що 

кожна людина має комплекс особистих немайнових прав, які регламентовані 

законодавством, а також тих, які випливають з реальних правовідносин та 

знаходяться у постійному розвитку. Тому важко переоцінити значення для 

правової науки тих напрямків досліджень, що пов’язані з охороною, захистом і 

відновленням порушених особистих немайнових прав, оскільки вони прямо 

пов’язані з правами абсолютно всіх громадян України. Актуалізує тему 

дослідження й новий виток правової реформи в України, що зумовлює 

необхідність обґрунтованого концептуального перегляду законодавства та 

практики його застосування, зокрема щодо особистих немайнових прав. 

При цьому, варто відмітити досягнення українських цивілістів, які внесли 

істотний вклад в регламентацію особистих немайнових прав у новій редакції 

Цивільного кодексу України і постійно розвивають їх матеріальний зміст у своїх  

наукових працях. Але специфіка окремих правових інститутів може бути 

досліджена і в контексті їх застосування в процесуальних галузях, що дозволяє 

поглянути на давно відомі і, нібито, достатньо досліджені норми під іншим кутом 

зору. Саме такий підхід до особистих немайнових прав через «призму» 

цивілістичного процесу надав можливість отримати нові концепції в сприйнятті 

таких прав, визначити їх співвідношення з іншими поняттями, такими як свободи, 

інтереси тощо, а також простежити надійність охорони особистих немайнових 

прав в нотаріальному процесі, гарантії їх захисту в цивільному процесі, а також їх 

відновлення (компенсацію) у виконавчому процесі.  

Відзначимо, що, традиційно, особисті немайнові права формуються в нормах 

матеріального права, але звернемо увагу на Конвенцію про захист прав людини і 

основоположних свобод і ми побачимо істотну відмінність в тому, що в цьому 

міжнародному правовому акті, ратифікованому Україною, йдеться про права та 

основоположні свободи, а останній термін абсолютно не відображений у нормах 

Цивільного кодексу України (далі ЦК) та Сімейного кодексу України (далі СК). 



 18 

Якщо до цього додати практику Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), 

де в кожному рішенні мають місце посилання не тільки на матеріальні, а й 

немайнові права громадян та юридичних осіб та їх захист, то побачимо, на 

скільки сучасне сприйняття особистих немайнових прав в Україні відрізняється 

від сталих і новітніх концепцій в світі.  

Автор поставив собі за мету звернути увагу фахівців на ті проблемні та 

дискусійні питання, які мають місце при реалізації особистих немайнових прав 

юридичними та фізичними особами, їх охороні, захисті та відновленні у межах 

цивілістичного процесу. Одним з головних завдань у наукових дослідженнях є 

конструктивно-критичний аналіз концепцій науковців та широкого кола фахівців, 

щоб необґрунтовані і помилкові гіпотези не набули статусу загальновизнаних і 

таких, які мають відображатися у законодавстві. Тому у роботі велику увагу 

приділено аналізу думок, концепцій провідних вчених, звернено увагу на те 

положення, що наділення нотаріусів все більшими не властивими їх професії 

повноваженнями призводитиме до негативних наслідків в сфері надання 

нотаріальних послуг.  

Щодо удосконалення законодавства та відповідної практики його 

застосування, то спеціальне завдання з їх комплексного дослідження в роботі не 

ставилося, але виявлені при аналізі чинного законодавства недоліки стали 

підґрунтям для теоретичних висновків і у зв’язку з цим в роботі були 

запропоновані окремі пропозиції з їх поліпшення та усунення з практичної 

діяльності фахівців негативних факторів.  

Базовими для дослідження в роботі стали  праці видатних вчених в галузі 

цивільного і сімейного права: О.І. Безклубого, О.О. Бойло, В.І. Бобрика, Ю.Л. 

Бошицького, С.Н. Братуся, І.В. Венедиктової, М.К. Галянтича, М.А. Гори, Н.О. 

Горобець, Н.О. Давидової, О.В. Данильченка, О.В. Дзери, А.С. Довгерта, І.В. 

Жилінкової, В.В. Іванюшенко, О.С. Іоффе, В.Я. Калакури, Н.В. Кальченко, Т.П. 

Карнаух, О.Ю. Кашинцевої, В.І. Кисіля, В.Ю. Кобринського, В.О. Кожевнікової, 

А.М. Колодія, Н.В. Коробцової, О.В. Кохановської, Н.С. Кузнецової, О.О. 

Кулініч, О.А. Куцого, Л.О. Красавчикової, І.В. Лагутіної, М.Н. Малеіна, О.О. 
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Малиновського, Л.В. Малюги, А.О. Матвійчук, М.І. Матузова, Є.О. Мічуріна, 

О.О. Осадька, В.Ф. Погорілка, П.М. Рабіновича, О.Г. Рогової, З.В. Ромовської, 

І.Ф. Севрюкової, І.Я. Сенюти, О.Ф. Скакун, С.О. Сліпченка, І.В. Спасібо-

Фатєєвої, А.В. Соловйова, О.А. Сокуренка, М.О. Стефанчука, Р.О. Стефанчука, 

М.К. Сулейменова, Л.В. Федюк, Є.О Харитонова, О.І. Харитонової, Н.М. 

Хуторян, Я.М.Шевченко, Б.Р. Шишки, Г.І. Чанишевої, С.І. Чорнооченко, Г.А. 

Цірата, К.Б. Ярошенка та ін. 

У роботі проаналізовані доробки вчених в галузі нотаріального, цивільного 

та виконавчого процесів: В. М. Аргунова, А.М. Авторгова, Н.М. Бакаянової, В.В. 

Баранкової, Є.І. Білозерської, Ю.В. Білоусова, С.С. Бичкової, М.В. Бондарєвої, 

О.О. Борисової, О.О.Бурмак, О.В. Гетманцева, Н.С. Горбань, К.В. Гусарова, О.О. 

Дерій, М.М. Дякович, І.О. Ізарової, О.О. Кармази, В.В. Комарова, В.А., Кройтора, 

Т.М. Кучер, Н.А. Ляшенко, Р.О. Ляшенка, Л.С. Малярчук, І.С. Мельник, P.M. 

Мінченко, Д. М. Сібільова, Г.О. Світличної, О.С. Снідевича, Ю.Д. Притики, Л.К. 

Радзієвської, С.Я. Рабовської, І.В. Решетнікової, Г.П. Тимченка, Є.І. Фурси, Є.Є. 

Фурси, С.Я. Фурси, Ю.С. Червоного, М.Й. Штефана, С.В. Щербак, В.В. Яркова, 

М.М. Ясинка та ін. 

Нормативно-інформаційними джерелами для дослідження стали Конституція 

України, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Цивільний 

кодекс України, Сімейний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс 

України, Господарський процесуальний кодекс України, Кодекс 

адміністративного судочинства України, закони України «Про нотаріат», «Про 

виконавче провадження» та інші спеціальні нормативні акти, які регламентують 

питання особистих немайнових прав, свобод та підзаконні акти, зокрема, Правила 

професійної етики нотаріусів, Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами 

України  тощо. 

Фактологічна база ґрунтується на матеріалах, проведеного автором 

опитування нотаріусів, практиці Європейського суду з прав людини, судів 

України, аналізі діяльності нотаріусів та виконавців.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 
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виконано відповідно до наукової теми «Доктрина права в правовій системі 

України: теоретичний і практичний аспекти» (№ 11БФ042-01), яка 

досліджувалася на юридичному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2015 року, і 

наукової теми «Теорія та практика адаптації України до законодавства ЄС» (№ 

16БФ042-01), яка досліджується на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2016 року по 31 

грудня 2020 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є комплексний 

аналіз особливостей реалізації особистих немайнових правовідносин в різних 

юрисдикційних процесах, що пов’язані з їх охороною, захистом та відновленням. 

Для досягнення поставленої мети  було сформульовано такі завдання: 

- проаналізувати поняття особистих немайнових правовідносин, їх 

структуру та галузеву належність;  

- дослідити особисті немайнові правовідносини та їх правове 

регулювання у цивілістичному процесі; 

- здійснити комплексне дослідження особистих немайнових 

правовідносини в нотаріальному процесі;  

- дослідити особливості охорони та захисту особистих немайнових 

правовідносини у різних нотаріальних провадженнях;   

- визначити учасників цивільного судочинства у справах, що виникають з 

особистих немайнових правовідносин та дослідити специфіку юрисдикції 

цивільних справ, що виникають з особистих немайнових правовідносин; 

- проаналізувати проблемні аспекти окремого та позовного провадженнь у 

справах, що виникають з особистих немайнових правовідносин та сформулювати 

обґрунтовані пропозиції щодо їх усунення; 

- розкрити загальні правила примусового виконання рішень немайнового 

характеру; 

- дослідити теоретичну та нормативну основи виконання рішень 

немайнового характеру та розробити пропозиції щодо вдосконалення процедури 
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виконання таких рішень. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані з виникненням, 

реалізацією, охороною, захистом та відновленням особистих немайнових прав. 

Предметом дослідження є теоретичні основи особистих немайнових 

правовідносин, аспекти їх реалізації, охорони, захисту та відновлення у межах 

цивілістичного процесу.   

Методи дослідження. Методи обрані, виходячи з поставлених у роботі мети 

та завдань, з урахуванням об’єкта та предмета. Методологічною основою 

дослідження є філософсько-правові засади пізнання соціальних явищ, зокрема 

тих, що стосуються реалізації, охорони, захисту та відновлення особистих 

немайнових прав осіб у цивілістичному процесі. Порівняльно-правовий метод 

застосовувався для порівняльного аналізу чинного процесуального та 

матеріального законодавства України, а також дозволив виявити недоліки 

законодавства та судової та виконавчої практики в аспекті ефективності 

виконання судових рішень немайнового характеру. Метод аналізу та синтезу 

використовувався при дослідженні взаємодії нотаріального, цивільного та 

виконавчого процесів та їх впливу на особисті немайнові права, їх охорону, 

захист та відновлення. Методи прогнозування та моделювання – при розробленні 

пропозицій щодо удосконалення цивільного процесуального законодавства, 

законодавства про нотаріат, про виконавче провадження в сфері захисту та 

відновлення особистих немайнових прав. У роботі також були використані інші 

загальнотеоретичні і спеціальні наукові методи юридичного пізнання. 

Наукова новизна одержаних результатів обумовлена тим, що дисертація є 

першим комплексним науковим дослідженням теоретичних основ особистих 

немайнових правовідносин в цивілістичному процесі. 

Наукову новизну дисертації складають такі основні узагальнені положення, 

висновки і рекомендації, які винесені на захист: 

Вперше: 

1. визначено, що теоретичні основи особистих немайнових 

правовідносин в цивілістичному процесі слід сприймати як багатовекторну 
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категорію, де основу складають цивільно-правові та інші галузеві матеріальні 

правовідносини, до яких додаються процесуальні, які у свою чергу, мають деякі 

ознаки майнових та немайнових відносин, що інтегрують в собі охоронні, захисні 

та відновлювальні властивості, а також забезпечують перевірку досконалості 

законодавчого врегулювання немайнових відносин та утворення значної кількості 

інформації, яка може слугувати підставою для поліпшення відповідного 

законодавства і практики його застосування; 

2. запропоновано ввести нове поняття «змішані особисті немайнові 

права», з огляду на те, що поділ особистих немайнових прав на абсолютні та 

відносні не задовольняє потреби цивілістичного процесу в термінології і спрощує 

сприйняття немайнових прав та відповідних їм немайнових обов’язків та 

інтересів, які спонукають осіб до охорони, захисту і відновлення порушених 

немайнових прав. Абсолютні права мають персоніфікуватися в процесуальних 

галузях правової науки і знаходити «трансформацію» в реальних справах, коли 

конкретний суб’єкт, немайнові права якого порушені, буде підтверджувати факт 

правопорушення, то йому необхідно підтвердити факт наявності в нього 

відповідного права і правовідносин з конкретним контрагентом, а також потребує 

врахування значна частина й інших юридичних обставин, яким способом 

відбувалося правопорушення і в яких умовах, чи триває правопорушення до 

моменту вирішення справи, до яких наслідків призвів факт правопорушення, яким 

способом потрібно припинити правопорушення і відновити порушене право та 

компенсувати завдану матеріальну і немайнову шкоду тощо. Для належної 

кваліфікації порушення немайнового права важливу роль має відігравати й 

особистість і поведінка правопорушника, зокрема, його статус, чи наділений він 

державою владними повноваженнями, чи вимагається від нього висока 

професійна кваліфікація тощо. Отже, факт порушення немайнового права може 

призводити до виникнення нових комплексних майнових і немайнових 

правовідносин, участі в захисті і відновленні цього права суддів, адвокатів, 

виконавців, тобто «нашарування» нових правовідносин на первісне порушене 

немайнове право трансформує його і робить змішаним;  
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3. доведено, що у цивілістичному процесі особисті немайнові 

правовідносини, за своєю галузевою природою, можуть бути не лише цивільними, 

а й сімейними, трудовими, екологічними, житловими та ін. Тому при 

врегулюванні особистих немайнових правовідносин необхідним є не визначення 

єдиного цивільно-правового характеру особистих немайнових правовідносин (у їх 

широкому розумінні), а ретельне вивчення та аналіз вченими особистих 

немайнових правовідносин та визначення їх специфіки, з урахуванням їх 

галузевої належності з метою регламентації у відповідному (спеціальному) 

законодавстві; 

4. обґрунтовано, що не варто положення цивільного права 

абсолютизувати у межах цивілістичного процесу, оскільки останні відносини 

відрізняються від цивільно-правових за характером, змістом та виконуваними 

посадовими особами завданнями. Так, слід визнати особливу і важливу роль суду 

у врегулюванні цивільних відносин і ту владу, яку надано йому та виконавцям для 

забезпечення дієвості правової системи України, захисту і відновлення прав 

громадян та юридичних осіб. Але і цим уповноваженим особам не можна 

переходити межу допустимої поведінки і це не зважаючи на те, що багато 

порушень немайнових прав осіб виміряти складно і це суб’єктивний фактор. Так, 

для когось образа може полягати в безпосередніх «критичних» висловлюваннях 

на його адресу, а іншій особі навіть підвищення голосу на неї здається 

приниженням її честі, гідності і ділової репутації. Саме тому в основу немайнових 

прав доцільно включати особистість, її сприйняття тих чи інших правопорушень і 

умов їх вчинення, а також специфіку правовідносин з іншими особами, особливо, 

наділеними владними повноваженнями (відносини етики); 

5. запропоновано визнати у цивілістичному процесі наявність особистих 

немайнових прав та виділити між ними три групи зв’язків:  

1) особисті немайнові права є загальним об’єктом юридичного провадження, 

з приводу якого останнє й виникає. У зв’язку з цим, особисті немайнові права 

знаходять у цивілістичному процесі охорону та захист, а також компенсацію 

(відновлення, відшкодування);  
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2) особисті немайнові права та необхідність їх захисту чи охорони є основою 

для виокремлення значної кількості принципів окремих видів проваджень, які 

входять до складу цивілістичного процесу, як то нотаріальне процесуальне, 

судове (цивільне) процесуальне, виконавче (примусове) процесуальне 

провадження. Відтак, особисті немайнові права є основою, на підставі якої, 

власне, і здійснюється цивілістичний процес, а самі права реалізуються за 

допомогою відповідної процедури;  

3) з двох, попередньо наведених зв’язків випливає, що окремі особисті 

немайнові права безпосередньо знаходять своє місце у цивілістичному процесі 

або ж своє забезпечення у вигляді гарантій, охорони чи захисту, або ж свої 

обмеження, коли учасники провадження мають підкорятися законним вимогам 

суду чи виконавця; 

6. обгрунтовано та запропоновано, що одним із основних принципів, 

який має бути закріплений у законодавстві, що регламентує діяльність 

уповноважених державою на виконання юрисдикційної функції осіб, зокрема 

нотаріусів, суддів, виконавців має бути: «Кожен має право на повагу до його 

честі, гідності і ділової репутації». Цей принцип має розкриватися для кожного 

виду процесу з урахуванням його особливостей або з мінімальним відтворенням у 

його змісті конституційного принципу щодо гідності (ст. 28 Конституції України). 

Зокрема, цей принцип має увійти до ст. 2 Закону України «Про виконавче 

провадження» та зайняти там одне із перших місць, тому що саме виконавці при 

примусовому виконанні рішення можуть застосовувати примус до осіб; 

7. виявлено істотну колізію в регламентації і застосуванні положень 

цивілістичного процесу, яка пов’язана з необхідністю відображення положень ст. 

3 Конституції України в процесуальних галузях як принципу сприяння фізичним 

та юридичним особам в здійсненні, охороні, захисті та відновленні (компенсації) 

їх немайнових прав, оскільки і в нотаріальному, і цивільному, і виконавчому 

провадженні відсутні однозначні положення щодо обов’язку уповноважених осіб 

дотримуватися такого права, процесуальних наслідків його невиконання, зокрема, 

щодо відводу такої особи та персональної матеріальної і дисциплінарної  
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відповідальності за відповідне правопорушення; 

8. аргументовано, що аналіз судової практики свідчить про відсутність у 

діяльності судів єдиного підходу до вирішення питання щодо віднесення тієї чи 

іншої справи, що виникає з особистих немайнових правовідносин, до категорії 

малозначних та розгляд її у спрощеному позовному провадженні. При вирішенні 

питання про віднесення справ до малозначних слід виходити з положення, що 

поняття немайнових спорів є значно ширшим, аніж ті, що виникають у зв’язку із 

захистом визначених у ст.3 Конституції життя, здоров’я, честі і гідністі, 

недоторканності і безпеки людини, які визнані найвищою соціальною цінністю. 

Законодавство передбачає й низку інших особистих немайнових прав, які 

очевидно не можна вважати такою цінністю. Крім того, доцільно проаналізувати 

рішення ЄСПЛ і сформувати відповідний Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод перелік з тих прав та свобод, які найбільше 

розглядаються цим судом і яким приділено в рішеннях особливу увагу як 

основоположним. Не потрібно забувати також й про те, що спір може виникати 

щодо захисту особистих немайнових благ не фізичних, а й юридичних осіб чи 

держави, які також не розглядаються ані у Конституції, ані  у інших правових 

актах в Україні як найвища соціальна цінність; 

9. обгрунтовано, що охорона та захист особистих немайнових прав на 

особисті папери та таємницю кореспонденції на сьогодні у ЦК та ЦПК є значною 

мірою зарегульованими. Внаслідок існуючих колізій та використання 

недосконалої термінології встановлені механізми запобігання розголошенню 

таємниці, що міститься у особистих паперах чи кореспонденції, можуть виглядати 

суттєвою перешкодою для здійснення правосуддя. При цьому, за аналогією із 

захистом та охороною інших охоронюваних законом таємниць, основою такої 

охорони повинні бути не дозволи осіб на використання паперів чи кореспонденції 

як доказів у суді, а закрите судове засідання. Відтак, у разі, якщо у процесі 

виникає необхідність оголошення особистих паперів чи кореспонденції, повинно 

проводитися закрите судове засідання з усіма наслідками, які воно тягне, і таким 

чином положення цивільного права будуть дотримані. З метою покращення 
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правового регулювання цього питання необхідно виходити з того, що така 

охорона та захист особистих немайнових прав на особисті папери та таємницю 

кореспонденції у цивільному судочинстві повинні визначатися ЦПК, а не ЦК. 

Загалом потребують удосконалення процедури проведення таких судових 

засідань; 

10. обґрунтовано, що концепція посттанативних прав не може бути 

адекватно сприйнята і безпосередньо відображена в законодавстві в силу 

звичного тлумачення поняття «правоздатність» фізичної особи, оскільки 

існування прав особи після її смерті є неможливим. Інакше, ми мусимо визнати 

покійного правоздатною особою. Тому не можна говорити про безпосередні права 

покійної людини, але можна і потрібно встановлювати інтереси такої особи, що 

неодмінно визначатиметься при тлумаченні заповіту – останньої волі заповідача, 

умов договору довічного утримання тощо і буде відповідати концепції 

врахування інтересів ненародженої дитини. На сьогодні стан розвитку 

матеріальних правовідносин, особливо особистих немайнових, вже перебуває на 

тому етапі, що можна та необхідно визнавати певну спеціальну правосуб’єктність 

і за померлими особами, надаючи визначеним живим суб’єктам можливість їх 

захисту у суді. Необхідно визнати, що смерть людини не призводить до 

припинення її окремих особистих немайнових прав, ці права, на нашу думку, 

трансформуються в інтереси покійного та забезпечується їх дотримання 

уповноваженими ним у заповіті чи в інших розпорядженнях на випадок смерті 

особами, або ж визначеними законом особами; 

11. визначено, що у разі поширення недостовірної інформації про 

покійного і, зокрема, видатного автора будуть захищатися його інтереси на чесне 

ім’я, але, одночасно, права та інтереси тих спадкоємців, які пов’язують своє ім’я з 

іменем автора, мають добру пам’ять про нього, а також використовують його 

здобутки – інтелектуальну власність. Якщо ж проаналізувати наступне судове 

рішення  щодо припинення правопорушення, пов’язаного з поширенням 

недостовірної інформації про покійного, то в інтересах покійного буде мати місце 

рішення про спростування такої інформації і це положення, одночасно, вигідне 
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також його спадкоємцям, які вимагатимуть й відшкодування завданої моральної і, 

можливої, матеріальної шкоди внаслідок знецінення його творів саме їм, оскільки 

покійному за зрозумілих причин таке відшкодування присудити суд не зможе; 

12. встановлено, що нотаріальні процесуальні відносини слід розглядати 

як комплексні, оскільки у своєму змісті вони мають дві складові: 1) відносини 

нотаріуса з клієнтом, які безпосередньо стосуються вчинюваної нотаріальної дії 

(матеріальні та процесуальні); 2) відносини, які у своєму змісті мають особисту 

немайнову складову, що стосується відносин нотаріуса з клієнтом та 

обумовлюється складністю вчинюваного нотаріального провадження, 

кваліфікацією нотаріуса, його характером і манерою поведінки, тобто етичними 

аспектами  діяльності останнього, так і рисами характеру клієнта і його 

розумовими здібностями щодо сприйняття роз’яснень нотаріуса суті нотаріальної 

дії, яка вчиняється, та наслідків її вчинення. Наведені критерії особистої 

немайнової складової «нотаріус-клієнт», яка має місце у нотаріальних 

процесуальних відносинах дає підстави зробити висновок про те, що відносини 

нотаріуса з клієнтом перестають бути стереотипними, тобто окресленими лише 

межами тарифів з оплати вчинюваних нотаріальних дій, а вони  підіймаються до 

рівня довірливих відносин між нотаріусом та клієнтом, що індивідуалізує кожне 

нотаріальне провадження. Отже, нотаріальні процесуальні відносини, які 

виникають за схемою «нотаріус-клієнт» суто формальними назвати не можна, 

оскільки їм притаманна особиста немайнова складова, яка обумовлена правилами 

професійної етики нотаріуса і, як правило, добровільним договірним характером 

вступу у відносини; 

13. виявлено, що істотною проблемою сучасного виконавчого процесу є 

відсутність обґрунтованої концепції щодо порядку і змісту викладення норм в 

Законі України «Про виконавче провадження», оскільки загальні правила 

вчинення виконавчих проваджень розкриваються безсистемно і без врахування 

специфіки вчинення окремих з них, але існують значні аналогічні недоліки й у 

Законі України «Про нотаріат» та у ЦПК. Тому  вважаємо, що, на теоретичному 

рівні, слід створити загальну уніфіковану концепцію порядку викладення  норм у  
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нормативних актах, які  регламентують процедуру складових цивілістичного 

процесу, починаючи  із звернення  заявника (позивача, стягувача) до 

уповноваженої особи, щодо охорони, захисту та відновлення її прав  до 

завершення таких процесі, при цьому слід сформулювати як загальні, так і 

спеціальні правила вчинення для кожного провадження. Найбільш ґрунтовною в 

цивілістичному процесі здається система викладення нормативної інформації у 

ЦПК, хоча і в її змісті  мають місце окремі недоліки щодо певних видів 

проваджень і конкретних категорій справ, пов’язаних з немайновими правами 

громадян;  

14. встановлено, що у науці цивільного права особисті папери 

розцінюють не лише як об’єкт особистого немайнового права, а і як об’єкт права 

власності, що породжує питання щодо можливості звернення стягнення на них у 

виконавчому провадженні. Так, в рішенні суду, потенційно, може бути 

відображена вимога про повернення листів тій особі, яка їх написала, у зв’язку з 

використанням інформації проти автора листів тощо. Тому вважаємо, що 

провадження зі звернення стягнення на особисті папери повинно узгоджуватися з 

особистим немайновим правом фізичної особи, а процедура такого звернення 

повинна  бути регламентована у Законі  України «Про виконавче провадження». 

Так само, має бути регламентована процедура примусового знищення паперових 

видань, де поширюється недостовірна інформація про особу, яка порушує її 

немайнові права, а також система анулювання такої інформації з сайту, де вона 

розташована,  та із інших сайтів, які її дублюють.   

Удосконалено: 

15. концепції Фурси С.Я., Горбань Н.С. щодо поняття «конфіденційна 

інформація» в контексті цивілістичного процесу, а саме: якщо при зверненні до 

нотаріуса кількох осіб з метою посвідчення договору  питання про те, а чи буде 

інформація, яка стала відома в результаті нотаріально посвідченого правочину, 

мати зміст конфіденційної, і чи будуть застосовуватися санкції за недотримання 

цього правила, вирішують самі особи. Щодо відносин у суді, то там по іншому 

вирішується питання про охорону інформації,  оскільки на відміну від 
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нотаріального процесу, де сторони вільні у розпорядженні своїми правами, у 

судочинстві згоду на участь в процесі у відповідача не запитують тощо. Тому 

вважаємо достатнім, щоб про бажання слухати справу у закритому засіданні 

заявила одна із сторін і зробила посилання на конфіденційність інформації, що 

пов’язана з особистим немайновим правом тощо. Доцільно таке ж правило 

застосовувати і у виконавчому провадженні.  

Дістало подальшого розвитку: 

16. конценції Фурси С.Я., Білозерської Є.І., Бурмак О.О., додаткове 

обґрунтовання забезпечення доказів, як однієї з функцій нотаріату. Відтак, хоча у 

Законі України «Про нотаріат» прямо не вказується  на виконання нотаріусом 

функції із забезпечення доказів, зокрема у ст. 34 Закону, де  перераховані його 

повноваження (окрім положень ст.102 Закону), нотаріус, насправді, незалежно від 

назви багатьох нотаріальних дій здійснюють їх саме на виконання мети 

забезпечення доказів і така діяльність нотаріусів має розширюватися на 

проблемні питання в суспільних відносинах, зокрема, проведення загальних 

зборів акціонерів, співвласників багатоквартирного будинку, кооперативів, 

фіксування інформації, отриманої з Інтернету тощо; 

17. концепції Фурси С.Я., Тимченка Г.П., Горбань Н.С., положення про 

принципи цивілістичного процесу, зокрема, доведено, що значна кількість 

принципів цивілістичного процесу ґрунтується на охороні та захисті особистих 

немайнових прав людини. Такими є як загальні принципи, притаманні усій 

правовій системі (наприклад, здійснення правоохоронної та правозахисної 

діяльності на засадах поваги до честі, гідності і ділової репутації), так і 

міжгалузеві цивілістичні процесуальні принципи (принцип таємниці листування, 

телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, принцип охорони 

особистого і сімейного життя громадянина, принцип нотаріальної таємниці, 

принципи недоторканності людини, недоторканності житла тощо); 

18. твердження Фурси С.Я. щодо проблеми застосування ст. 7 ЦПК, коли 

йдеться про спір між особою, яка надіслала лист, і адресатом, то такий лист може 

використовуватися у суді як доказ без згоди іншої сторони. Визначено головним 
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аргументом те, що суд має ознайомитися з усіма матеріалами справи, повинен 

проаналізувати усі докази наявні у справі та  надати їм оцінку і врахувати їх при 

ухваленні рішення, а також відобразити в рішенні, на підставі яких доказів він 

дійшов до того чи іншого висновку, а які докази не взяв до уваги та чому. Отже, 

суд при оцінці всіх доказів, які є у справі має враховувати й ті, які не будуть 

оголошуватися в судовому засіданні. Логіка цивільного процесу полягає в тому, 

що до справи долучаються лише відносні докази, отже і листи мають відношення 

до вирішуваних питань і вони мають досліджуватися судом для об’єктивного 

вирішення справи. Хоча необхідність аналізу таких доказів, на нашу думку, й має 

визначати необхідність проведення  закритого судового засідання, з метою 

збереження інформації, яка міститься в листах, від сторонніх осіб; 

19.  концепція Фурси С.Я., що на відміну від суду нотаріус посвідчує 

(фіксує) на підставі безспірних офіційних  документів безспірні факти, які у 

майбутньому породять для особи юридичні наслідки, а суд встановлює такі факти  

на підставі доказів, які не завжди є безспірними, достовірність та належність яких  

потрібно довести суду, щоб суд ухвалив рішення про наявність або відсутність 

таких юридичних фактів. Тому діяльність нотаріуса можна «умовно» розцінювати 

як забезпечення доказів, тому що на момент вчинення нотаріального провадження 

із посвідчення безспірного факту, він ще доказом не є, а стане ним лише поза 

межами  нотаріального провадження, тобто у майбутньому. Отже, юридичний 

факт, який був посвідчений нотаріусом та уособлений у нотаріальному акті буде 

використаний судом чи іншим компетентним органом  при вирішенні якогось 

правового питання, наприклад , вчинення нотаріусом такої нотаріальної дії як акт 

про морський протест, який  може бути використаний судом у майбутньому як 

доказ при розгляді судом справи про відшкодування збитків. На момент  же 

вчинення нотаріусом (консулом ) морського протесту фіксується інформація про 

те, що під час доставки вантажу мала місце непереборна сила (форс-мажорні 

обставини) .  Умовний зміст такого способу забезпечення доказів полягає в тому, 

що діяльність нотаріуса ініціює клієнт, який й бачить подальшу перспективу 

використання ним отриманих доказів. Цю позицію можна було б по іншому 
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кваліфікувати як би у ЦПК та інших процесуальних актах, наприклад, у Законі 

України «Про нотаріат», Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами 

України  була регламентована співпраця суду та нотаріусів, де б визначались її 

основні напрями; 

20. думка Ляшенка Р.О. про залучення додаткових суб’єктів при 

виконанні рішення про відібрання дитини. Обґрунтовано, що під час виконання 

рішення про відібрання дитини у законодавстві має бути прямо передбачена 

можливість залучення поліції, медичних працівників для проведення 

комплексного огляду, психолога та інших спеціалістів у разі потреби. Однак 

доведено, що надмірна кількість залучених осіб до процедури виконання рішення 

про відібрання дитини є негативним явищем, оскільки присутність великої 

кількості невідомих дитині людей є некомфортним для неї, для дитини 

створюється стресова ситуація і виконання рішення теж стає неможливим.   

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів визначається 

актуальністю обраної теми, новизною положень та висновків. Сформульовані у 

дисертації теоретичні положення, висновки, пропозиції і практичні рекомендації 

щодо особистих немайнових правовідносин в цивілістичному процесі можуть 

бути використані та запроваджені у нотаріальній, судовій та виконавчій практиці 

для подальшого вдосконалення охорони, захисту та відновлення цих прав. У 

науково-дослідній сфері – для подальших розробках та вдосконалення 

теоретичних основ особистих немайнових правовідносин в цивілістичному 

процесі. У сфері нормотворчості – для вдосконалення законодавства в сфері 

нотаріату, цивільного судочинства та примусового виконання рішень.  

Рекомендації по вдосконаленню законодавства України у сфері реалізації, 

охорони, захисту та відновлення особистих немайнових прав отримали схвальну 

оцінку в комітеті з питань правової політики та правосуддя Верховної Ради 

України (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження у 

законотворчу діяльність № 04-29/15-855 (91423)) та в Міністерстві юстиції 

України (довідка про впровадження результатів дисертаційного дослідження № 

7792/1.7/33-18). 
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У навчальному процесі – при викладанні навчальних дисциплін «Цивільний 

процес», «Нотаріальний процес», «Процедура нотаріального посвідчення 

договорів», «Засвідчення безспірних фактів в нотаріальному процесі», 

«Особливості виконання рішень судів в немайнових спорах», «Виконавчий 

процес», при підготовці підручників, навчальних посібників, практикумів із 

зазначених дисциплін. 

Особистий внесок здобувача. Дослідження виконане дисертанткою 

самостійно. Основні положення, висновки та розробки, що характеризують 

новизну роботи, теоретичне та практичне значення її результатів, одержано на 

основі власних досліджень. Використані в дисертації ідеї, положення чи гіпотези 

інших авторів лише підкріплюють ідеї здобувача та мають відповідні посилання. 

Усі публікації здійснено без співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Положення дисертаційної роботи 

обговорювалися на засіданні кафедри нотаріального та виконавчого процесу і 

адвокатури юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (протоколи від 22 грудня 2017 року; від 17 квітня 2018 року; від 

12 вересня 2018 року; від 22 березня 2019 року; від 09 вересня 2019 року). 

Основні положення, висновки та рекомендації оприлюднені автором у 

виступах і доповідях на міжнародних, всеукраїнських науково-теоретичних, 

науково-практичних, наукових конференціях та семінарах: «Проблеми теорії і 

практики виконання рішень судів та інших органів» (м. Хмельницький, 18-19 

жовтня 2013 р.), «O noua perspectiva a proceselor de integrare Europeana a Moldovei 

si Ucrainei: aspectul juridic» (Chisinau, 25-26 martie 2016), «Priority a strategie pre 

rozvoj pravnej vedy vo svete vedy» (Slovenska republika, 28-29 oktobra 2016), 

«Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи» ( м. Київ, 30 

березня 2018 р.), «Верховенство права та правова держава» (м. Ужгород, 14-15 

вересня 2018 р.), «Розвиток державності та права в Україні: реалії та 

перспективи» (м. Львів, 14-15 вересня 2018 р.), «Пріоритетні напрями розвитку 

сучасної юридичної науки» (м. Харків, 14-15 вересня 2018 р.), «Політико-правові 

реформи та становлення громадянського суспільства в Україні» (м. Херсон, 5-6 
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жовтня 2018 р.), «Актуальні питання розвитку державності та правової системи в 

сучасній Україні» ( м. Запоріжжя, 26-27 жовтня 2018 р.), «Юридична наука 

України: історія, сучасність, майбутнє» (м. Харків, 2-3 листопада 2018 р.), 

«Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку правової 

системи» (м. Дніпро, 8-9 листопада 2018 р.), «Нове міжнародне право та 

національне законодавство – нові завдання юридичної науки» (м. Київ, 9-10 

листопада 2018 р.), «Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст.» 

(м. Запоріжжя, 26-27 січня 2018 р.), «Сучасні проблеми правової системи та 

державотворення в Україні» (м. Запоріжжя, 22-23 лютого 2019 р.)., «Актуальні 

проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика» (м. Київ, 6 грудня 

2019 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано індивідуальну 

монографію. Основні положення, висновки та пропозиції, що сформульовано в 

дисертації, відображено у 37 публікаціях, зокрема: в 1 одноосібній монографії; 21 

науковій статті (у тому числі 14 статей у виданнях, що входять до міжнародних 

науково-метричних баз даних), з яких 18 статей опубліковано у наукових фахових 

виданнях України, 3 статті – в іноземних фахових виданнях; у 15 тезах доповідей 

на міжнародних і всеукраїнських науко-практичних конференціях. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, 4 розділів, що 

містять 17 підрозділів, висновків, списку використаних джерел (577 найменувань) 

та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 465 сторінок, з яких основний 

текст дисертації - 391 сторінки.   
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 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТИХ 

НЕМАЙНОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ТА ЇХ ЕЛЕМЕНТІВ У 

ЦИВІЛІСТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ 

1.1. Поняття особистих немайнових правовідносин, їх структура та галузева 

належність  

 

Правовою основою для фіксування особистих немайнових правовідносин та, 

зокрема, особистих немайнових прав у сучасній правовій системі України в 

певній мірі є ст. 3 Конституції України, згідно з якою людина, її життя і здоров'я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю. Більш детально про правове регулювання особистих 

немайнових прав йдеться у книзі другій ЦК України «Особисті немайнові права 

фізичної особи» та інших законодавчих актах. Отже, сутність і зміст особистих 

немайнових правовідносин у законодавстві розкриті не зовсім послідовно і їм 

бракує комплексного врегулювання.  

У теоретичних джерелах поняття та правова природа особистих немайнових 

правовідносин та пов’язаних з ними понять, насамперед, особистого немайнового 

права, є надзвичайно дискусійною, насамперед у науці цивільного права, і це не 

зважаючи на тривалий час їх існування і застосування поняття «особисті 

немайнові права». 

Так, на думку Р. О. Стефанчука, під поняттям «особисті немайнові 

правовідносини» необхідно розуміти врегульовані нормами цивільного права 

суспільні відносини, що складаються з приводу закріплення за їх учасниками 

особистих немайнових благ та їх використання,  є первинними, самостійними і 

рівними у структурі предмета цивільного права, ґрунтуються на засадах 

юридичної рівності та вільного волевиявлення їх учасників, спрямовані на 

забезпечення приватного немайнового інтересу їх учасників, позбавлені майново-

грошового змісту, а також характеризуються абсолютним характером [1, c. 536]. 

Така позиція  загалом  може бути визнана слушною, але одночасно виділяючи 

такі ознаки правовідносин, як рівність, вільне волевиявлення та абсолютний 
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характер, учений не  звертає увагу на деяку їх суперечність, коли певному праву 

має кореспондуватися відповідний обов’язок у найпростішому варіанті таких 

відносин, тому тут не варто говорити про рівність прав. Більше того, в реальних 

цивільних правовідносинах не існує мірила рівності особистих немайнових прав 

або хоча б орієнтиру в їх оцінці тощо, а в кожній реальній цивільній справі 

позивач визначає власний еквівалент між завданою шкодою особистим 

немайновим правам та розміром її відшкодування тощо. Тобто тут робиться 

спроба об’єктивно представити особисті немайнові права у відповідній концепції, 

яка існує у цивільному праві. 

Науковець О. Безклубий визначає особисті немайнові відносини як суспільні 

відносини між уповноваженим суб’єктом (носієм особистих немайнових прав і 

свобод), який найчастіше є фізичною особою, і зобов’язаними суб’єктами 

(носіями особистих немайнових обов’язків) щодо особистих немайнових 

цінностей і благ з метою забезпечення індивідуалізації, самостійності, вільного 

розвитку та процвітання уповноваженого суб’єкта, захисту його законних 

немайнових інтересів, використання особистих немайнових цінностей і благ в 

інтересах уповноваженого суб’єкта та всього суспільства [2, c. 85]. У такій позиції 

відчувається домінування суб’єктивного немайнового права, коли всі інші 

суб’єкти матимуть тільки обов’язки, що відповідатиме лише фрагменту відносин, 

коли можна викристалізувати право та обов’язок, проте реальні відносини можуть 

мати й більш складну формулу.  

Учений З. В. Ромовська  пропонує розглядати ці відносини як такі, що 

виникають із приводу різноманітних нематеріальних благ, котрі виражають 

індивідуальність громадян і організацій, суспільну оцінку їх діяльності та 

забезпечують використання цих благ в інтересах суспільства і управомоченого 

суб’єкта [3, c. 123]. Така гіпотеза представляється більш універсальною, але вона 

не спрощує, а навпаки занадто ускладнює матерію відносин через те, що  

спирається на об’єкт - нематеріальні блага, який «дотиком» відчути неможливо, 

тому наступним проблемним питанням стане розкриття змісту поняття «благо» і 

необхідність уточнювати його в нематеріальному контексті, а також розкладати 
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на суспільні та особисті інтереси. Отже, характерні позиції  зазначених вище 

українських науковців щодо розуміння поняття «немайнові правовідносини» 

різняться. У науці зустрічаються й інші визначення цього поняття, які так чи 

інакше грунтуються на подібних характерних ознаках [4; 5; 6] тощо.  

Не вдаючись поки що до прискіпливого аналізу зазначених визначень  

поняття «особисті немайнові правовідносини»  для належного його розуміння, 

першочерговим уважаємо розгляд питання про структуру особистих немайнових 

правовідносин, яка загалом їх і характеризує. Загальновизнаним у теорії права є 

те, що правовідносини у своїй структурі мають об’єкт, тобто те, з приводу чого 

вони виникають, суб’єкти та зміст.   

Об’єкти особистих немайнових правовідносин [7, c. 141-145; 546, с. 36] 

відрізняються різноманітністю і залежать від характерних ознак кожного 

окремого виду правовідносин, зокрема, авторство на певний інтелектуальний 

продукт може мати абсолютний і відносний характер, коли йтиметься про 

порушення прав сторонніми особами або працедавцем тощо. Отже, не можемо не 

звернути увагу, що головною ознакою, яка характеризує особисті немайнові 

правовідносини, є, на нашу думку, те, з приводу чого вони виникають – особисті 

немайнові блага.  

У правовій науці поняття особистих немайнових благ формулюється по- 

різному. Так, В. І. Яроцький визначає немайнові блага як невід’ємні від фізичної 

особи нематеріальні цінності, права на які визначають міру її можливої поведінки 

в особистій життєдіяльності, а також у соціальному та громадському бутті, 

можливість існування та здійснення яких забезпечується шляхом встановлення у 

цивільному законодавстві їх невичерпного переліку та комплексу засобів їх 

захисту на випадок порушення [8, с. 243-244]. В цьому визначенні поняття 

«немайнові блага» важко погодитися із певними частинами зазначеної думки, які 

суперечать одна одній, оскільки вченим була зроблена прив’язка нематеріальних 

цінностей до мір можливої поведінки правомочної особи, але ж загальновідомо, 

що «нематеріальними цінностями» законодавство наділяє всіх фізичних осіб, 

однак користуються вони своїми правами по-різному і це не привід порушувати 
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права такої особи. Тобто у разі взаємного порушення немайнових прав особами, 

наприклад, образ, висловлюваних обома сторонами, знайти більш винну в 

правопорушенні особу буде реально складно. Отже, в такому разі слід говорити, 

що правомочна особа спровокувала протилежну сторону до взаємного 

правопорушення і закон буде не на її боці, оскільки, перейшовши межу 

допустимої поведінки, не варто розраховувати, що протилежна сторона  

дотримуватиметься немайнових прав такої особи, тощо [7 , c. 141].  

Уважаємо, що складна формула визначення цього поняття, надана Л. В. 

Малюгою, мала б більш досконало розкрити його, оскільки вона розглядає 

немайнові блага як певні сутністно-якісні властивості або стан особи (природні 

блага фізичної особи) та інші соціально вартісні властивості особи (блага 

соціального характеру та блага, належні особливим утворенням – юридичним 

особам), які визначають автономність, індивідуальність, цінність особи та 

забезпечують її фізичну, духовну, соціальну самодостатність та реалізованість як 

таку [9, с. 9]. Однак, як нам здається, кількість критеріїв для визначення сутності 

поняття «немайнові блага» і їх значення для особи в суспільних відносинах у 

деяку міру перевищують значення немайнових благ у реальних правовідносинах. 

Зокрема, за запропонованою схемою  правопорушення призводитиме до втрати 

«автономності, індивідуальності, цінності особи та її фізичної, духовної, 

соціальної самодостатності та реалізованості як такої», з чим важко погодитися. 

Якщо й абсолютизувати подібний стан особи у випадку порушення немайнових 

прав до втрати таких характерних ознак, то його слід сприймати як такий, що  

оцінений суб’єктивно. 

Для порівняння, більш прийнятним при визначенні особистих немайнових 

прав, на думку автора, буде спиратися на поняття «цінності», оскільки  філософія 

розглядає поняття «благо» як позитивну цінність, підкреслюючи, що це предмет 

або явище, що задовольняє певну людську потребу, відповідає інтересам, цілям і 

прагненням людей [10, с. 55; 11, с. 45] а не абсолютизує немайнове право. 

Перелік особистих немайнових благ людини наведено у ст. 201 ЦК України. 

Ними, зокрема, є: здоров'я, життя; честь, гідність і ділова репутація; ім'я 



 38 

(найменування); авторство; свобода літературної, художньої, наукової і технічної 

творчості, а також інші блага, які охороняються цивільним законодавством. 

Відтак, очевидним є те, що особисті немайнові правовідносини виникають із 

приводу зазначених понять, які й мають розцінюватися як певні види благ. 

Вбачається, що при аналізі у науці  характеристик особистих немайнових 

благ їх досить часто ототожнюють з ознаками особистих немайнових прав. Так, 

наприклад, Р.О. Халфіна зазначала, що особисті права – це фактичні соціальні 

блага, а термін «право» в цьому випадку не відповідає змісту відносин [12, с. 124]. 

Однак, не зважаючи на те, що особисті немайнові блага та особисті немайнові 

права є різними правовими явищами, зокрема, права виникають з приводу благ 

(блага становлять об’єкт особистого немайнового права), вважаємо, що такий 

підхід не позбавлений свого сенсу через те, що законодавство, крім переліку 

особистих немайнових благ, загалом не визначає більше жодних їх суттєвих 

ознак, чого не можна сказати про особисті немайнові права. Відтак, особисті 

немайнові блага та особисті немайнові права щодо притаманних їм ознак можна 

характеризувати споріднено.    

Для належного дослідження проявів особистих немайнових благ у 

цивілістичному процесі проаналізуємо їх складові. 

У науці цивільного права, виходячи зі ст. 201 ЦК, наводяться дві загальні 

характеристики особистих немайнових благ (які досить часто по- різному 

називаються, але всі зводяться до їх особистості та немайновості):  

а) вони  нерозривно пов’язані з особою (фізичною чи юридичною), тобто не 

можуть бути відокремлені від суб’єкта – їх носія [13, c. 338]; вони мають яскраво 

виражений особистий характер, який як ознаку цих благ слід розуміти лише в 

контексті їх невіддільності, неможливості існування у відриві від суб’єкта без 

його згоди [14, c. 134]; невідчужуваність без згоди суб’єкта [14, c. 134];  

б) позбавлені майнового змісту [13, c. 338], або ж навіть потрійна 

неможливість речового втілення блага, відсутність майнового еквівалента та 

неможливість точно оцінити певне благо у грошах [15, с. 27]. 



 39 

На наш погляд, найбільш повну характеристику особистісності як ознаки 

особистих немайнових прав навів Р.О.Стефанчук. На його думку, вона 

проявляється не стільки в їх тісному (як про це говорить ЦК), скільки в її 

нерозривному зв’язку із особою-носієм. При цьому невіддільність як наслідок 

такої ознаки, як особистісність, слід розглядати як недопустимість відділення цієї 

категорії прав від особи – носія незалежно і незважаючи на суб’єкта, який її 

ініціює: чи то за ініціативою самої фізичної особи, чи то за ініціативою інших осіб 

[1, с. 122-123]. 

У зв’язку з цим  вбачається, що під особистісним характером особистих 

немайнових прав фізичної особи слід розуміти об’єктивне, тільки одночасно 

існуюче з нею та належне їй особисте немайнове благо, яке не може, за загальним 

правилом, переходити до інших осіб  та у більшості випадків припиняється в 

момент її смерті . 

Наведений у ст. 201 ЦК перелік майнових благ є не вичерпним, з чим варто 

погодитися. Зокрема, при визначенні речей незамінними (ст. 184 ЦК) слід 

виділяти не тільки їх індивідуальні ознаки, а й акцент робити на немайновому 

зв’язку речі з життям людини, яка на її створення  витратила свій час, зусилля, 

фантазію, прожила, наприклад, у будинку значний проміжок часу тощо. Такий 

немайновий  зв'язок речі з життям людини надає її праву на проживання та 

володіння річчю (будинком) особистісного характеру. У цьому й вбачається 

сутність особистісності як ознаки особистого немайнового блага та її значення 

для науки цивілістичного процесу, яка вивчає реалізацію особистих немайнових 

прав у юридичній практиці [ 7, c.142]. 

Так, наприклад, очевидна дискусія виникає щодо можливості спадкування 

особистих немайнових благ та оформлення такого спадкування у межах 

нотаріального процесу, проблема якого буде більш докладно розглянута  у роботі. 

Відповідь на це питання слід шукати у проблемі оборотоздатності особистих 

немайнових благ, яка  останнім часом знайшла своє дослідження у науці 

цивільного права [16]. З цією ж проблемою, а відтак і з ознакою особистісності 

особистих немайнових прав пов’язане вирішення й процесуального питання щодо 
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можливості правонаступництва у процесі. Такі приклади показують тісний зв'язок 

процесуальних та матеріальних за своїм змістом питань та можливість досить 

складної дискусію щодо них.  

Щодо немайнового змісту особистих немайнових благ як ознаки останніх, то 

вона означає, що ці блага позбавлені майново-грошового змісту, не мають 

економічних характеристик, виникають із приводу духовних благ. І звичайно, як, 

наприклад, об’єктивно оцінити у грошах життя чи здоров’я фізичної особи як її 

особисте немайнове благо? Такі питання вже розглядаються в судах, але  по- 

різному та  єдиних підходів до їх розв’язання  не існує. Зокрема, в кримінальних 

справах близькі родичі померлої особи, яка загинула внаслідок злочинних дій, 

визнаються потерпілими особами, що у деяку міру суперечить особистому 

немайновому праву на життя. Таке положення мало місце і в рішенні 

Європейського суду з прав людини [17], що  свідчить про неоднозначність 

сприйняття немайнового права на життя лише як особистого.    

Однак як і з особистісністю, так і щодо цієї ознаки точиться цілком 

обґрунтована дискусія відносно можливості окремих особистих немайнових благ 

мати грошову оцінку. Так, наприклад, цілком обґрунтованою на сьогодні 

розглядається можливість грошової оцінки права на зображення чи права на ім’я, 

вони можуть бути об’єктами цивільно-правового обороту. Як обґрунтовано 

зазначає з цього питання С.О.Сліпченко, різке зростання суспільної значущості 

нематеріальних благ привело до активного входження деяких із них до 

економічного товарообігу. Почала формуватися ціла група цивільних 

правовідносин з приводу нематеріальних благ як товарів. Таким чином, у сфері 

«сущого» об’єкти особистих немайнових правовідносин все частіше включаються 

до обороту. Відносини, в яких нематеріальні блага розглядаються як товар,  

майно, активно розвиваються не лише в Україні, а й в усьому світі [16, с. 41]. 

Зазначене свідчить про те, що і стосовно немайнового характеру особистих 

немайнових благ можуть виникати проблеми у цивілістичному процесі.  

Зокрема, при розгляді у цивільному процесі позовів, що виникають з приводу 

захисту особистих немайнових прав чи спадкових проваджень у нотаріальному 
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процесі виникає проблема грошової оцінки блага з метою обчислення або ж 

судового збору, або ж державного мита чи витрат за вчинення нотаріальної дії 

приватним нотаріусом. Ця ж проблема вже багато років існує при розгляді справ 

про захист честі, гідності та ділової репутації шляхом стягнення моральної шкоди, 

коли заподіяні особі моральні страждання необхідно оцінити у грошовому 

еквіваленті.      

У правовій науці вказується також й на інші ознаки особистих немайнових 

благ.  

Так, наприклад, К.Б. Ярошенко при аналізі особистих немайнових прав 

зазначає, що однією з ознак таких прав є особливості їх виникнення, а саме 

виникнення їх у момент народження людини та припинення з її смертю [18, с. 11]. 

У зв’язку з цим Н.В. Коробцова зазначає, що помилково вважати, що всі ці блага, 

враховуючи їх тісний зв’язок з особистістю, виникають з моменту народження і 

припиняються внаслідок смерті. Вони можуть виникати і припинятися як під 

впливом низки подій, внаслідок юридичних вчинків, так і в силу закону. Так, 

життя, здоров’я виникають з моменту народження людини і припиняються після 

смерті. А таке нематеріальне благо, як честь, формується людиною протягом 

усього життя, не втрачає своєї цінності та значущості після смерті особи та 

залишається благом для близьких померлого, продовжуючи існувати і захищатися 

[19, с. 120]. 

Загалом, на наш погляд, дійсно визначати загальною ознакою особистих 

немайнових благ їх виникнення у момент народження людини та припинення у 

зв’язку з її смертю є, ймовірно, необґрунтованим. На нашу думку, така ознака є 

характерною більше для тих благ, які виокремлюються у зв’язку з 

характеристикою людини як природної, біологічної істоти. Однак, якщо йдеться 

про соціальні характеристики людини, така ознака особистих немайнових благ, 

очевидно, для них є неприйнятною. Ті чинники, які обумовлюють соціальність 

людини, можуть формуватися до її народження (зокрема, абз. 2 ч. 2 ст. 25 ЦК 

України) та існувати після її смерті. Вважаємо, що юридично ці особливості 

особистих немайнових благ можуть бути одним з критеріїв розмежування 
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особистих немайнових прав на ті, що забезпечують природне існування фізичної 

особи, та ті, котрі  забезпечують соціальне буття фізичної особи. Відтак, для 

перших є притаманним виникнення прав та відповідних їм благ у момент 

народження і припинення в момент смерті, а для інших - моменти народження та 

смерті позбавлені юридичного значення в їх виникненні та існуванні.  

Цілком очевидно, що основи формування об’єкта особистих немайнових 

правовідносин відбувається у матеріальних галузях правової науки, але 

реалізуються переважно в цивілістичному процесі. Можна стверджувати, що в 

цивільному праві більш концентровано звернена увага на особисті немайнові 

права, а інші матеріальні галузі права навіть не акцентують увагу на їх існуванні, 

але вони є і їх необхідно встановлювати та забезпечувати. Найпоширеніше в 

сімейних відносинах правопорушення –це не сплата чоловіком аліментів, а 

дружина не дає змоги батьку бачитися з дитино. Як виміряти немайнову, а 

точніше моральну шкоду матері, яка змушена самотужки відшукувати кошти на 

нормальне утримання дитини, відмовлятися від задоволення власних потреб, 

кар’єри, тобто від створення ділової репутації тощо, а також у адекватного батька, 

який у силу економічних умов у державі не завжди здатен отримати за виконану 

роботу стільки коштів, щоб надавати достатню допомогу власній дитині і не мати 

проблем у праві на побачення з нею, як виміряти і співставити немайнову шкоду 

кожного із батьків – ці та багато інших питань стосовно немайнових прав щоразу  

вимагають відповіді від суддів при розгляді цивільних справах, де немайнову 

шкоду намагаються виміряти в грошах. У переважній більшості реальних справ 

про стягнення аліментів і заборгованості по них, а також у справах про усунення 

перешкод на побачення з дитиною питання про порушення немайнового права, як 

правило, не ставляться.  

Отже, найпершим критерієм з погляду визначення та реалізації немайнових 

прав має бути заява від управомоченої особи про існування відповідного права 

(зокрема, в питаннях спадкування таких прав) або про необхідність захисту 

порушеного немайнового права, а після  такі права мають ставати об’єктами 

особистих немайнових правовідносин та підлягають охороні й захисту.  
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Проаналізуємо поняття «немайнові права», які мають застосування у статях 

11, 16 та 23 ЦК України, де закладено загальні підходи до певних трансформацій 

понятійного апарату при захисті немайнового права. Так, у ст. 11 ЦК виникнення 

прав та обов’язків зумовлюється навіть діями, не передбаченими актами 

законодавства, але які за аналогією породжують цивільні права та обов’язки, 

зокрема, підставами для їх виникнення може стати завдання майнової 

(матеріальної) та моральної шкоди іншій особі. Однак  у ст. 16 ЦК способом 

захисту цивільних прав та інтересів серед інших може стати відшкодування 

моральної (немайнової) шкоди, де фактично ототожнюється моральна шкода і 

немайнова, але не наведено конкретних умов і способів відшкодування 

немайнової шкоди. У той же час  у ч. 1 ст. 23 ЦК факт правопорушення 

пов’язується з правом на відшкодування моральної шкоди [7 , c. 143].  

Слід зазначити, що у статтях 11, 16,23 ЦК  терміни «немайнова шкода», 

«моральна шкода» застосовуються непослідовно, виходячи з загальноприйнятого 

розуміння їх змісту. Термін «немайнова шкода» не може бути синонімом терміна  

«моральна шкода» (ст. 23 ЦК), яка відшкодовується грішми, іншим майном або в 

інший спосіб. Щодо іншого способу, то він хоча може і не залежати від майнового 

блага, яке надається, проте  з метою справедливого визначення  розміру 

відшкодування, при розгляді справи сторони чи суд повинні встановити 

відповідність майнового блага завданій немайновій шкоді  шляхом здійснення 

грошової оцінки такого блага.  

Характерно, що коли йдеться про перелічені вище немайнові права, 

законодавець не регламентує їх і, зокрема, не конкретизує певний об’єкт – вигоди 

або цінності, а в складних правових ситуаціях використовує спеціальну 

термінологію - інтерес. Зокрема, в абз. 2 ч. 2 ст. 25 ЦК йдеться про охорону саме 

інтересів зачатої, але ще не народженої дитини, оскільки згідно з наявними  

умовами та загальними положеннями цивільного права таку дитину не можна 

вважати суб’єктом права. За інших умов, природними інтересами такої дитини 

слід було б уважати немайнові інтереси на спокій і нормальні умови для її 

розвитку в утробі матері, здійснення медичного контролю за таким розвитком та 
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створення належних умов для її народження, право на спадкування, яке 

передбачене ст. 1261 ЦК, тощо. Законодавець у цій нормі вживає поняття 

«інтерес»  з метою позначення потенційного права дитини на спадкування  та тієї 

вигоди, на яку вона має право претендувати. Тому вважаємо, що інтерес можна 

умовно асоціювати зі специфічними правами або цінністю чи вигодою, які 

держава зобов’язалася такій дитині гарантувати [ 7, c. 143]. 

Наведений короткий аналіз особистих немайнових правовідносин на цьому 

етапі дослідження свідчить, що об’єктами цих правовідносин згідно з сучасною 

доктриною цивільного права можуть стати: права, обов’язки, інтереси та блага, 

критерії розмежування між якими наукою та законодавством  чітко не 

сформульовані. Тому у випадку порушення немайнового права  негативним  

наслідком  буде наявність моральної шкоди, яка має бути відшкодована. Але, на 

нашу думку, при порушенні немайнового права, в силу специфіки немайнових 

правовідносин, має бути передбачений у законі та встановлюватися у договорі чи 

судом немайновий обов’язок правопорушника спростувати недостовірну 

інформацію або принести вибачення у, встановленій судом чи передбаченій 

договором  публічній формі з компенсацією втраченої особистої немайнової 

вигоди. Ігнорування такого обов’язку має призводити до накладення штрафу за 

невиконання рішення суду та відшкодування моральної шкоди.  Тому, 

враховуючи складність немайнового права, об’єктивних та чітких критеріїв для 

визначення моральної шкоди, що зумовлюється його порушенням, не має і бути 

не може.  Це  зумовлено тим, що важливу роль у немайнових правовідносинах 

відіграють їх суб’єкти, які формують і наповнюють змістом ці відносини [7, 

c.144]. 

Суб’єкти особистих немайнових правовідносин [ 20, c. 88-91]. 

Особистісний характер об’єктів особистих немайнових правовідносин відразу ж 

обумовлює те, що їх суб’єктами, насамперед, є людина як фізична особа та в 

окремих випадках юридична особа. 

Людина є біологічної істотою, яка від природи володіє певними 

нематеріальними благами і ці блага мають гарантуватися державою щодо 
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дотримання і в необхідних випадках захисту. Такі нематеріальні блага, як життя, 

здоров’я, свобода та особиста недоторканність тощо, є притаманними винятково 

людині як біологічній істоті. Крім того, людина є також соціальною істотою, а 

тому лише вона наділена такими благами, як честь та гідність, особисте життя, 

житло, пересування тощо. У зв’язку з цим цілком обґрунтованим є положення 

саме щодо фізичної особи як основного суб’єкта особистих немайнових 

правовідносин.    

У зв’язку з визначенням фізичної особи основним суб’єктом особистих 

немайнових правовідносин досить цікавою є позиція щодо розуміння особистих 

немайнових прав як елемента цивільної правоздатності [21, с. 43-44; 22, с. 59]. Так, 

на думку Д. М. Чечота, якщо право належить не лише конкретній особі, але й усім 

іншим особам, то воно на цій підставі не розглядається як суб’єктивне та 

кваліфікується як елемент правоздатності [23, с. 16-17]. З такою позицією важко 

погодитися, оскільки правоздатність – це узагальнювальне поняття, котре  вміщує 

цілий комплекс прав «абстрактного» суб’єкта, «виміряти» які можна лише по 

відношенню до конкретної особи і в певних правовідносинах.  

Не погоджується з таким підходом й Р.О.Стефанчук. На його погляд, 

неспроможність такого підходу обумовлюється тим, що особисті немайнові права 

є не абстрактними можливостями чи необхідною передумовою для набуття 

суб’єктивного права, а конкретними юридичними можливостями, які чітко 

регламентовані законодавчо. Крім цього, такі особисті немайнові права, на 

відміну від правоздатності, мають підставою для свого виникнення не тільки факт 

народження, але й інші встановлені законом юридичні факти. Також слід 

звернути увагу і на те, що законодавчо чітко встановлений зміст та обсяг цих 

прав, а також усі можливі способи їх здійснення, що не притаманно для 

правоздатності. Примарною видається також і вказівка на певну загальність цих 

прав, оскільки особисті немайнові права ніколи не належали всім, оскільки вони 

здійснюються особами не абстрактно, а в межах конкретного правовідношення, і 

саме в цих межах вони чітко закріплюються за конкретною особою – носієм цього 

права [1, с. 42-43]. Тобто така конкуруюча позиція зводиться до намагання 
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визначити із загального конкретне, але таке положення не можна визнати 

однозначно правильним, оскільки не всі суб’єкти є авторами інтелектуального 

продукту тощо.  

На наш погляд, існування думки про особисті немайнові права як елемент 

цивільної правоздатності обумовлювалося недосконалим правовим регулюванням 

особистих немайнових прав у часи, коли такі думки висловлювалися. Особисті 

немайнові права у 60-80 роки минулого століття розглядалися більше як 

правомочності, що як і правоздатність виникали з факту народження людини та 

не мали свого позитивного здійснення через дії уповноваженого суб’єкта. Відтак, 

і у випадку, якщо особі якісь права і належали, але вона своїми діями не могла їх 

здійснювати, то очевидно, що на той час, коли існували такі умови, думка про 

особисті немайнові права як елемент правоздатності, як здатності особи мати такі 

права не могла пояснити їх правову природу. Однак у випадку, коли з розвитком 

законодавства особисті немайнові права набули здатності не лише захищатися 

засобами цивілістичного процесу, але й здійснюватися особою у межах певного 

правовідношення, теорія про особисті немайнові права як складову 

правоздатності втратила свою обґрунтованість [ 20, c. 89].  

Але і з частиною позиції Р.О. Стефанчука, що «вони здійснюються особами 

не абстрактно, а в межах конкретного правовідношення, і саме в цих межах вони 

чітко закріплюються за конкретною особою – носієм цього права» важко 

однозначно погодитися. Навіть у цьому та попередньому згадуванні імені вченого 

з наведенням його думки можна знайти ознаки правопорушення, зокрема, 

положень ст. 296 ЦК України, хоча таку кваліфікацію дій здобувача має право 

здійснити лише сам Р.О. Стефанчук і лише тоді з цього приводу  виникатимуть 

правовідносини. Тому множина, а точніше неосяжність різновидів прав та 

відповідних їм обов’язків, очевидна, що випливає зі ст. 11 ЦК , зокрема 

можливості тлумачити дії за аналогією для визначення прав та обов’язків. Отже, 

об’єктивно неможливо встановити і тим більше  конкретизувати виникнення, 

розвиток і припинення немайнових правовідносин, особливо коли йдеться про 

реальні багатоетапні правовідносини.  
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Зокрема, у ст. 34 Конституції України кожному гарантується право на 

свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, але, по-

перше, такому праву не кореспондується відповідний обов’язок, тому кожний  

громадянин може сам вирішувати,  чи дослухатися думки іншої особи, оскільки 

не існує такого обов’язку. По-друге, сьогодні популярними є передачі по радіо і 

телебаченню в прямому ефірі, але така система мовлення має все одно 

гарантувати охорону прав осіб на честь, гідність і ділову репутацію. Посилання 

редакцій на те, що вони можуть не поділяти позицію автора, його висловлювання, 

не повинна їх звільняти від відповідальності. Тому такі відносини слід визнати як 

складні, коли редакція залучає до прямого ефіру всіх осіб, котрі бажають 

виступити в розрахунку на збільшення аудиторії, на сенсацію тощо, але це може 

призвести до порушення прав інших осіб. Отже, редакція в такому випадку не 

може посилатися на ст. 34 Конституції України через те, що право на свободу 

думки та слова – це персоніфіковане право конкретного суб’єкта, а не редакції 

[20, c. 89].  

Суб’єктами особистих немайнових правовідносин сучасне законодавство 

розглядає й юридичних осіб. Виходячи з особливостей особистих немайнових 

благ, їх правової природи досить дискусійним виглядає питання щодо можливості 

юридичних осіб мати особисті немайнові права. Підґрунтя для цієї дискусії 

досить влучно висловив, на нашу думку, російський учений Є.А.Суханов. 

Зокрема, він стверджує, оскільки юридична особа є персоніфікованим майном, то 

у неї немає і не може бути ніяких особистих немайнових прав [24, c. 176; 887]. 

Однак з такою позицією неможливо погодитися хоча б тому, що в ній не 

враховується важлива обставина, яка полягає в тому, що поряд з майном в 

юридичній особі об’єднується сукупність фізичних осіб, що мають спільні 

інтереси, тощо. Навіть у радянський науці, яка досліджувала досить обмежене 

коло особистих немайнових благ і прав,  за юридичними особами окремі науковці 

визнавали можливість мати особисті немайнові права [25]. 

В українському правознавстві можливість юридичної особи бути суб’єктом 

особистих немайнових прав досить чітко обґрунтували С.О.Сліпченко [26] та 
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Л.В.Федюк [27] та інші вчені. На сьогодні  законодавство України прямо визнало 

суб’єктом особистих немайнових правовідносин юридичну особу. Згідно зі ст. 94 

ЦК юридична особа має право на недоторканність її ділової репутації,  таємницю 

кореспонденції,  інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть їй 

належати. Особисті немайнові права юридичної особи захищаються відповідно до 

глави 3 ЦК України. 

Досить суперечливим з огляду на невичерпне правове регулювання у ЦК 

питання особистих немайнових прав юридичних осіб, на наш погляд, виглядає 

лише перелік тих особистих немайнових прав, які вправі мати юридичні особи. У 

вирішенні цього питання не повинно бути перегинів.     

Так, досліджуючи це питання, С.О.Сліпченко доходить досить дискусійного, 

на нашу думку, висновку щодо можливості юридичних осіб мати навіть окремі з 

тих прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, зокрема, права на 

інформацію про стан свого здоров'я, передбачене ст.285 ЦК, та права на існування 

юридичної особи як ідентичного права фізичної особи на життя [26, с. 197-198]. 

Однак, вбачається, що С.О.Сліпченко досить помилково трактує ці права за 

аналогією. 

Так, аналізуючи право на інформацію про стан здоров'я дитини або особи, 

яка потребує опіки, учений моделює ланцюжок доводів, які полягають в тому, що: 

1) згідно з ч. 2 ст. 285 ЦК право на інформацію про стан здоров’я дитини чи 

підопічного мають опікун чи піклувальник; 2)   відповідно до ст. 65 ЦК до 

встановлення опіки або піклування над фізичною особою і призначення їй опікуна 

чи піклувальника функції  опікуна чи піклувальника здійснює відповідний орган 

опіки та піклування; 3) з огляду на те, що право на інформацію про стан здоров'я 

дитини або підопічного мають опікун або піклувальник, а функції останніх 

можуть бути покладені на спеціальні юридичні особи, допустимо визнати, що 

носієм цього права може бути і така спеціальна юридична особа, як органи опіки 

або піклування, дитячі установи, навчальні заклади, заклади та установи охорони 

здоров'я, заклади соціального захисту населення [26, с. 197-198]. 
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На наш погляд, такі доводи не підтверджують наявність саме у зазначених 

юридичних осіб  особистих немайнових прав, які належать саме їм. При такому 

аналізі не враховано суть правовідносин, в які вступають у цьому випадку 

юридичні особи, а саме те, що вони у них фактично є представниками дитини чи 

підопічного та здійснюють у правовідношенні те особисте немайнове право на 

інформацію про стан здоров'я, яке належить саме дитині чи підопічному. Отже, в 

цих відносинах, на нашу думку, відсутні особисті відносини, а домінує виконання 

певних державних повноважень. Тому можемо лише погодитися зі 

С.О.Сліпченком у досить невдалому формулюванні змісту цього права у ЦК. 

Однак  сутність права на інформацію про стан здоров'я дитини, на наш погляд, 

кореспондує уповноваженим державою органам і посадовим особам обов’язок 

дотримуватися і забезпечувати права дитини на інформацію про стан її здоров’я, 

зобов’язує ці органи не поширювати таку інформацію без необхідності тощо[20, 

c. 90].  

Не заслуговують на підтримку, на наш погляд, й доводи С.О.Сліпченка щодо 

існування в юридичної особи й права на існування як особистого немайнового 

права юридичної особи, ідентичного праву на життя, що його має фізична особа. 

За такого підходу необхідно визнати й наявність у юридичних осіб переважної 

більшості усіх інших прав, ідентичних особистим немайновим правам фізичної 

особи, що забезпечують її природне існування. Такими, зокрема, можуть бути 

визнані право на усунення небезпеки, яка загрожує існуванню юридичної особи 

(на противагу передбаченого ст. 282 ЦК права фізичної особи на усунення 

небезпеки, яка загрожує життю та здоров'ю), право на охорону здоров'я, 

наприклад, фінансового, оскільки поняття «фінансове здоров’я» є досить 

поширеним у сфері економіки [28] (на противагу передбаченого ст. 283 ЦК права 

на охорону здоров'я), право на фінансову допомогу, якою може бути визнана, 

наприклад, санація юридичної особи у процедурі банкрутства (на противагу 

передбаченого ст. 284 ЦК права на медичну допомогу), право на інформацію про 

стан свого фінансового здоров'я (на противагу передбаченого ст. 285 ЦК права на 

медичну допомогу), право на таємницю про стан свого фінансового здоров'я, 
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комерційну таємницю (на противагу передбаченого ст. 286 ЦК права на таємницю 

про стан здоров'я), право на свободу як заборону будь-яких форм фізичного чи 

психічного тиску на орган юридичної особи, яким може бути й фізична особа 

одноособово (на противагу передбаченого ст. 288 ЦК права на таємницю про стан 

здоров'я), права на призначення розпорядника майна у процедурі банкрутства (на 

противагу передбаченого ст.292 ЦК права на опіку або піклування) тощо. 

Очевидно, що такий підхід окремих науковців до віднайдення в юридичних осіб 

немайнових прав, ідентичних правам фізичних осіб, жодним чином не сприяє 

якості наукових досліджень природи особистих немайнових прав юридичної 

особи та виглядає штучним. Хоча сам підхід і широта погляду на цю 

проблематику викликає повагу до теоретичних пошуків зазначеного вище  автора. 

Дійсно, поширення негативної і тим більше недостовірної інформації про 

фінансовий стан юридичної особи може призвести до негативних наслідків, тому 

такі дослідження потрібні, але в контексті завданої шкоди діловій репутації 

юридичної особи. В той же час слід констатувати, що малодослідженим є питання 

щодо відшкодування моральної шкоди, завданої територіальній громаді як 

сукупності людей, об’єднаних спільними звичаями, працею, побутом тощо [20, c. 

90].   

Вбачається, що крім зазначених у ст. 94 ЦК особистих немайнових прав 

юридичних осіб, останні можуть мати й такі особисті немайнові права, як право 

на індивідуальність, особисті папери, право на найменування, право на  свободу 

заснування (місцезнаходження) юридичної особи, право на свободу об’єднання, 

права, пов’язані зі створенням та використанням об’єктів інтелектуальної 

власності, тощо. Всі ці права потребують системного сприйняття і гарантування 

непорушності.  

У науці дискутується питання щодо можливості держави та територіальних 

громад мати особисті немайнові права. Так, наприклад, як зазначає Є.О. 

Харитонов, держава може мати особисті немайнові права, які не суперечать її суті 

як суб’єкта публічного права [29, с. 99]. Таку думку не лише щодо держави, а й 

територіальних громад підтримує О. Безклубий [2, с. 86]. Загалом, не 
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заперечуючи цих думок, зауважимо, що до наділення держави та територіальних 

громад можливістю мати особисті немайнові права необхідно ставитися 

обережно. При такому підході є загроза повного нівелювання самої природи 

особистих немайнових прав як прав фізичної особи. Більше того, вважаємо за 

доцільне погодитися з думкою, що оскільки ЦК детально не регламентує 

правовий статус та процедуру участі суб’єктів публічного права у цивільних 

відносинах, то слід усунути цю прогалину шляхом розробки спеціального 

законодавства про виступ держави та створених нею осіб у цивільних 

правовідносинах, в тому числі особистих немайнових [30, с. 105; 31].  

Для належного з’ясування суб’єктного складу особистих немайнових 

правовідносин важливим є встановлення не лише кола осіб, які потенційно 

можуть мати особисті немайнові права, а й встановлення кола зобов’язаних осіб у 

таких правовідносинах.  

Особистим немайновим правам начебто характерний абсолютний характер, 

про що неодноразово зазначалося у літературі [1; 32; 15; 33]. Як зазначав С.С. 

Алексєєв, аналізовані права іменуються абсолютними тому, що, по-перше, їх 

активний центр – у суб'єктивному праві, що надає його носієві широкі можливості 

для поведінки на свій розсуд, а, по-друге, всі інші суб'єкти («всякий і кожний») 

зобов'язані утримуватися від порушення цього конкретного суб'єктивного права 

[34, c. 106]. Відтак, зазначене означає, що особі, яка має особисті немайнові права, 

потенційно «протистоїть» невизначене коло зобов’язаних осіб. 

Однак у науці вже давно поставлено під сумнів абсолютний характер 

особистих немайнових прав. Так, наприклад, Н.О.Давидова залежно від структури 

зв’язків учасників особистих немайнових прав класифікує особисті немайнової 

права та правовідносини на абсолютні й відносні. Абсолютними є ті 

правовідносини, в яких управомоченій особі відповідає невизначене коло 

зобов’язаних осіб. Відносними вважаються правовідносини, в яких чітко 

встановлені обидві сторони, і ці особи повинні здійснювати або утримуватись від 

здійснення конкретно визначених дій. Відносними Н.О. Давидова вважає 

правовідносини між суб’єктами з приводу права на банківську, медичну, 
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нотаріальну таємницю тощо [35, c. 52-53]. Але з наведеним переліком важко 

погодитися у зв’язку з істотною різницею в діяльності банківських, медичних 

установ, що кардинально відрізняються від діяльності нотаріусів, котрі працюють 

персоніфіковано. Дійсно, прикладів особистих немайнових правовідносин, які є 

відносними, можна навести багато. Зокрема,  поняття  «споживач» відповідно до 

Закону України «Про захист прав споживачів» має породжувати відносні 

немайнові відносини. Існує багато інших нормативних актів, у яких акцент 

робиться на специфічних немайнових відносинах, а саме це закони України «Про 

інформацію», «Про звернення громадян» тощо. Тому через значне розширення 

системи особистих немайнових прав вони, очевидно, стають абсолютно-

відносними, оскільки коло суб’єктів таких правовідносин дуже широке. Але не 

можна, на нашу думку, нехтувати такими обставинами, які безпосередньо 

персоніфікують суб’єктів немайнових відносин. Так, у відносинах між нотаріусом 

і клієнтом, які виникають щодо вчинюваної нотаріальної дії, також існують 

персоніфіковані немайнові відносини, які зумовлені кваліфікацією нотаріуса, що 

кардинально відрізняє такі відносини від відносин з придбання майна у 

супермаркеті, наданні комплексних послуг у медичних установах тощо. Багато з 

особистих немайнових прав можна реалізувати лише у договірних відносинах, що 

віразу ж робить їх персоніфікованими, зокрема, договір між батьками про 

побачення з дитиною тощо. Тому поділ особистих немайнових прав на абсолютні 

та відносні має академічний характер і така класифікація, виходячи із специфічної 

природи особистих немайнових прав, потребуватиме вдосконалення шляхом 

уведення, наприклад,  запропонованого автором поняття «змішані особисті 

немайнові права». 

Більше того, виділення абсолютних особистих немайнових прав доцільне в 

матеріальних галузях правової науки і при їх регламентації у законодавстві, однак 

такі абсолютні права мають персоніфікуватися в процесуальних галузях правової 

науки і знаходити «трансформацію» в реальних справах, коли конкретний 

суб’єкт, права якого порушені, буде підтверджувати факт правопорушення, йому 
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необхідно підтвердити факт наявності в нього відповідного права і наявності 

правовідносин з контрагентом [ 20, c. 90]. 

Таким чином, зобов’язаним суб’єктом у особистих немайнових 

правовідносинах є будь-яка особа, яка зобов’язана утриматися від порушення 

особистого немайнового права в абсолютних особистих немайнових 

правовідносинах, або ж конкретно визначена особа (зокрема, й установа), яка 

вступила у відносні особисті немайнові правовідносини з уповноваженою особою 

та є зобов’язаною у таких відносинах, або персоніфікована на підставі договору і 

зобов’язана згідно з його умовами особа. Так, надаючи нотаріальні послуги, 

нотаріус особисто бере на себе як майнову (ст. 27 Закону України «Про 

нотаріат»), так і не майнову відповідальність (ст. 12 цього Закону ) за наслідки 

вчиненого провадження.    

Для цивілістичного процесу питання суб’єктів правовідносин, зокрема 

особистих немайнових, має надзвичайно важливе значення. Ці особи – 

передбачувані учасники матеріальних правовідносин із суб’єктів матеріально-

правових відносин трансформуються в учасників процесуальних правовідносин, 

які, як правило, мають матеріально-правовий інтерес у справі та намагаються за 

наслідками процесу задовольнити його. Матеріально-правова заінтересованість у 

процесі полягає у прагненні домогтися для себе поновлення порушеного, 

оспорюваного чи невизнаного права, законного інтересу, намаганні отримати 

певне майно, благо, встановити певний стан, обставини або, навпаки, не 

допустити їх порушення [36, с. 94].     

При цьому, не завжди в реальних справах беруть участь всі матеріально 

заінтересовані особи, тому в юридичній практиці дуже важливо простежити 

зв'язок суб’єктів процесуальних правовідносин з тими суб’єктивними 

матеріальними інтересами, які вони переслідують, вступаючи в процес. Тому такі 

категорії, як матеріальна та процесуальна правосуб’єктність, мають важливе 

значення для цивілістичного процесу. Отже, вважаємо у певну міру 

обґрунтованою тезу О.Ф.Козлова, що громадяни або організації наділяються 

процесуальною правоздатністю настільки, наскільки їм це необхідно для захисту 
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в суді матеріальних прав й охоронюваних законом матеріально-правових 

інтересів. Звідси випливає така залежність: якщо особа наділяється матеріальною 

правоздатністю, вона наділяється й цивільною процесуальною правоздатністю 

[37, с. 61]. Однак  матеріальна і процесуальна правоздатність мають деяку 

різницю в кваліфікації, зокрема, навіть малолітні діти можуть стати свідками в 

цивільному процесі у важливих справах, а в цивільному праві їх право на 

самостійну реалізацію власних прав (дієздатність) обмежена [ 20, c. 91].   

Зміст особистих немайнових правовідносин, як і будь-яких інших 

правовідносин, становить сукупність прав та обов’язків його суб’єктів. Звичайно, 

в основі змісту особистих немайнових відносин лежить особисте немайнове 

право. Відтак, з’ясування особливостей правового регулювання особистих 

немайнових правовідносин у цивілістичному процесі вимагає окреслення 

теоретичних засад змісту особистого немайнового права як суб’єктивного права, 

меж його здійснення та правових гарантій забезпечення особистого немайнового 

права. 

Поняття суб’єктивного права та його змісту у правовій науці приділено 

достатньо уваги, однак не дивлячись на таке сутність цієї категорії залишається 

спірною. Починаючи з радянських часів, цю проблему досліджували С.Н.Братусь 

[38, с. 9-13], М.Г.Александров [39, с. 255], С.С.Алєксєєв [34, с. 118-124] та інші 

науковці, які загалом сформулювали позицію про суб’єктивне право як єдність 

трьох можливостей – право на власні дії, право на чужі дії та право на захист, 

хоча існували думки й щодо одноелементного змісту суб’єктивного права [40, с. 

195] та двохелементного [41, с. 45-46].  

Переважна більшість вітчизняних науковців (А. М. Колодій [42, с. 99], П. М. 

Рабінович [43, с. 79], О.Ф.Скакун [44, с. 353] та інші) дотримуються думки щодо 

трьохелементної структури суб’єктивного права, а достатньо повний його зміст, 

на наш погляд, було сформульовано О.Ф.Скакун. Так, на її думку, зміст 

суб’єктивного права становить: а) право на власні позитивні дії, тобто можливість 

позитивної поведінки уповноваженого, інакше кажучи, можливість суб’єкта 

самому здійснювати фактично та юридично значущі дії (правокористування); б) 
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право суб’єкта вимагати виконання певних дій, тобто можливість заінтересованої 

особи вимагати від зобов’язаного суб’єкта виконання покладених на нього 

обов’язків (правовиконання); в) право домагання захисту як можливість для особи 

звертатися за підтримкою та захистом до держави в разі порушення суб’єктивного 

права з боку правозобов’язаної особи [44, с. 353]. Не вдаючись до більш глибшого 

дослідження цього питання, наголосимо, що такої ж думки щодо тричленної 

структури змісту суб’єктивного права дотримується й автор монографії.  

Стаття 271 ЦК наголошує, що зміст особистого немайнового права визначає 

можливість фізичної особи вільно, на власний розсуд формувати свою поведінку 

у сфері власного приватного життя. Очевидним є те, що ця норма не узгоджується 

із загальною правовою теорією щодо змісту суб’єктивних прав, а тому зазнає 

критики у правовій науці. Як зазначає Р.О.Стефанчук, те, що закріплено в 

законодавстві як зміст особистого немайнового права,  не лише не відповідає 

загальній уяві про структуру суб’єктивного цивільного права, але й не наділено 

вирізняльними ознаками [1, с. 137]. Ця позиція властива багатьом ученим, які 

вважають за необхідне максимально конкретизувати дефініцію, щоб її можна 

було застосовувати.  

Поміж тим, наприклад, О.А.Сокуренко зазначає, що стосовно особистих 

немайнових прав ЦК України не виділяє конкретних загальних активних 

повноважень і це, на його погляд, є правильним. Таке кваліфіковане умовчання 

законодавця є цілком виправданим, оскільки з огляду на неоднорідність цієї 

категорії прав неможливо сформулювати повноваження, які б мали універсальний 

характер для всіх без винятку особистих немайнових прав. І тому ЦК України 

обмежився лише загальною вказівкою, більш детально конкретизуючи її щодо 

кожного конкретного права  [45, с. 137]. Але не можна, на нашу думку, 

абсолютизувати особисте немайнове право фізичної особи - вільно, на власний 

розсуд визначати свою поведінку у сфері власного приватного життя, оскільки 

суспільні відносини потребують узгодження прав усіх членів суспільства, щоб не 

відбувалося правопорушень і зловживань правом, а також правовідносинам 

мають бути властиві й обов’язки. Тобто у ЦК формулюються немайнові права, але 
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кожному праву має відповідати обов’язок і не можуть існувати такі цивільні, 

сімейні та інші відносини, в яких одному суб’єкту кореспондуються лише права, а 

всім іншим лише обов’язки.  

Не дивлячись на те, що у радянській науці переважала думка щодо 

відсутності у змісті особистого немайнового права правомочностей на власну 

поведінку [46], на сьогодні це положення розглядається більше як анахронізм. У 

порівнянні з радянським законодавством чинне цивільне законодавство України, і 

не тільки цивільне, настільки широко врегульовує особисті немайнові 

правовідносини, що за суб’єктами переважної більшості особистих немайнових 

прав прямо закріплює право на активну поведінку. На це власне вказує 

Р.О.Стефанчук [1, с. 138]. Додаємо, що досить часто особливість особистого 

немайнового права полягає саме в позитивних діях його суб’єкта, яким, 

наприклад, є право на донорство, реалізація котрого й полягає в активних діях 

суб’єкта права.   

Відтак, таке спрощене визначення у ст.271 ЦК змісту особистого 

немайнового права, на нашу думку, повинне розглядатися більше як недолік. 

Доцільно було б обумовити, що зміст особистого немайнового права становить 

загальну тричленну сукупність правомочностей його суб’єкта, за винятком тих 

прав, природа яких не передбачає права на власні дії з метою його реалізації.  

У зв’язку з наведеним уважаємо, що зміст особистого немайнового права 

складають правомочності на вчинення позитивних дій суб’єктом особистого 

немайнового права, правомочності вимагати вчинення дій або утриматися від їх 

вчинення іншими особами, а також правомочність захисту свого особистого 

немайнового права. Уважаємо, що важливо ставити акцент на позитивних діях, а 

не на праві самостійно визначати допустимий спосіб поведінки, який може й 

шокувати інших громадян. Такий спосіб поведінки обрали активістки руху 

«Femen», які під різноманітними політичними та іншими гаслами своєю 

поведінкою не тільки шокують [47], але й намагаються зривати урочисті заходи 

тощо [48; 49]. Отже, виходячи із загальних положень теорії права, такий підхід 

щодо особливостей змісту особистих немайнових прав, на наш погляд, можна 
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брати до уваги при дослідженні особливостей регулювання особистих 

немайнових прав у цивілістичному процесі.   

Однак поряд з таким розумінням змісту особистого немайнового права у 

науці є й концепція, яка розглядає зміст цього права через сукупність 

правомочностей з володіння, користування та розпорядження об’єктом 

відповідного права [50, с. 17] або ж з правомочностей лише володіння та 

користування об’єктом [51, с. 84; 52, с. 55]. Так, правомочність володіння 

«прикріплює» особисті немайнові права шляхом реєстрації новонародженої 

дитини в органах РАЦСу, після чого конкретні особисті немайнові права 

пов’язуються з конкретною фізичною особою. Користуванням можна вважати 

закріплену у законодавстві можливість здійснення прав на результати 

інтелектуальної діяльності, а також отримувати вигоду з можливості 

використання своєї зовнішності, створювати  сім’ю,  висловити  свою думку 

тощо. А розпорядження по відношенню до більшості нематеріальних благ не 

може виражатись у відчуженні [50, с. 17]. 

На нашу думку, і такий підхід можна брати до уваги при дослідженні змісту 

особистих немайнових прав, зокрема у цивілістичному процесі. Позитивність 

його полягає в тому, що він дає змогу поглянути на зміст особистих немайнових 

прав з іншого ракурсу, дозволяє більш детально дослідити питання можливості 

використання та розпорядження особистими немайновими правами у 

цивілістичному процесі.  

Як цілком обґрунтовано зазначає Р.О.Стефанчук, важливим при 

характеристиці особистих немайнових прав є не тільки визначення їх правової 

природи, але й питання галузевої належності. Особливо це питання загострюється 

останнім часом, коли в Україні відбувається черговий перерозподіл «сфер 

впливу» між галузями права [53, с. 45]. У зв’язку з цим Р.О.Стефанчук досліджує 

цивільно-правову належність особистих немайнових прав у порівнянні з 

конституційно-правовою їх належністю [1, с.103-104]. Для нас це питання є 

досить важливим з огляду на те, що предметом  дослідження є особисті немайнові 

права та особисті немайнові правовідносини у цивілістичному процесі, який може 
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виникати не лише з цивільних правовідносин, а й з сімейних, трудових, 

земельних, житлових тощо, а відтак важливим  є питання щодо того, чи можуть 

особисті немайнові права та правовідносини мати іншу, ніж цивільно-правова, 

природу, а також чи можуть вони мати й процесуальну природу з огляду на те, що 

питання охорони і захисту особистих немайнових прав суб’єктів правовідносин 

виникає, зокрема, і у цивілістичному процесі. 

Конституційні особисті немайнові правовідносини. Багато особистих 

немайнових прав закріплені в Конституції. Такими є право на життя (ст.27), право 

на повагу до його гідності (ст.28), право на свободу та особисту недоторканність 

(ст.29), недоторканність житла (ст.30), право на таємницю листування, 

телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (ст.31),  право на 

особисте і сімейне життя (ст.32), право на свободу об'єднання (ст.36) тощо. 

Очевидним є те, що усі галузеві права, і не лише особисті немайнові, мають 

конституційну основу. 

У науковій літературі висловлювалися думки щодо того, що особисті 

немайнові права мають винятково  конституційно-правову природу [54, с. 48; 55, 

с. 19]. На наш погляд, з такими твердженнями науковців погодитися не можна.  

Конституція України є основою формування  законодавства та права 

України. Усі галузі права та велика кількість суб’єктивних прав фізичних й 

юридичних осіб мають конституційну основу, що загалом не заперечує їх більш 

детального правового регулювання з межах окремих галузей права. У зв’язку з 

цим слід погодитися з Р.О.Стефанчуком у тому, що галузева належність того чи 

іншого права повинна визначатися винятково з погляду того, яка галузь права 

створює для відповідного правового явища загальні засади для його подальшого 

розвитку [1, с. 104]. Крім того, не можна не звернути увагу, що думки щодо 

винятково конституційно-правової природи особистих немайнових прав 

висловлювалися ще переважно у колишньому СРСР (у 60-х роках минулого 

століття), тобто тоді, коли цивільне законодавства ще не врегульовувало питання 

особистих немайнових прав як цивільних прав за своєю галузевою належністю. 
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На сьогодні чинне цивільне законодавство України прямо визнає за особистими 

немайновими правами їх цивільно-правову природу. 

Значення конституційного закріплення особистих немайнових прав полягає, 

на наш погляд, в тому, що таким чином утверджується їх стабільність, адже навіть 

згідно зі ст.274 ЦК прямо передбачено, що обмеження особистих немайнових 

прав фізичної особи, встановлених Конституцією України, можливе лише у 

випадках, передбачених нею. Тому доволі часто виникають  дискусії з приводу 

сприйняття і застосування саме конституційних положень, оскільки і в 

Конституції України окремі положення викладаються непослідовно. Зокрема, з 

приводу набуття громадянства України і його припинення діє ст. 4 , але щодо 

недопустимості позбавлення громадянства України має застосовуватися ст. 25 

Конституції України. При цьому, громадяни України наділені більшими правами, 

ніж іноземці та особи без громадянства, тому право на громадянство України так 

само слід розцінювати як важливий елемент правоздатності і, зокрема, цивільно-

правової, оскільки іноземці не вправі ставати власниками сільськогосподарських 

земель тощо.  

Таким чином, галузеве регулювання є більш динамічним, що може привести 

до суттєвих змін у регулюванні того чи іншого особистого немайнового права. 

Однак ті основи та засади, які визначені Конституцією щодо особистого 

немайнового права, не можуть бути обмежені законами або підзаконними актами.      

Цивільні особисті немайнові правовідносини. Як вбачається з аналізу 

наукової думки, у науці існують позиції від повного заперечення входження 

особистих немайнових правовідносин до предмета регулювання цивільного права 

до думок про регулювання цих відносин винятково засобами цивільного права.  

Так, дослідивши це питання, Л.В.Федюк виокремила п’ять думок з цього 

питання: 1) скептичну (особисті немайнові відносини не вважаються предметом 

цивільного права); 2) консервативну (особисті немайнові відносини – це предмет 

цивільно-правової охорони, але не предмет цивільно-правового регулювання); 3) 

класичну (особисті немайнові відносини – це предмет цивільно-правової охорони, 

але тільки особисті немайнові відносини, пов’язані з майновими, є предметом 
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цивільно-правового регулювання); 4) моністичну (всі особисті немайнові 

відносини – предмет цивільного права); 5) реформаторську (всі особисті 

немайнові відносини – предмет цивільно-правової охорони та цивільно-правового 

регулювання) [56, с. 124].  

Окремі з цих теорій розроблялися в різний історичний період, ґрунтувалися 

на напрацюваннях відповідного періоду у законодавстві, що діяло на той час, а 

відтак на сьогодні досить легко спростовуються усіма засобами сучасної науки.  

Для нас є очевидним, що особисті немайнові правовідносини є предметом 

регулювання цивільного права, про що власне й стверджує ст. 1 ЦК, згідно з якою 

цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини 

(цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, 

майновій самостійності їх учасників. Відтак, скептична теорія на сьогодні є 

очевидно неприйнятною. Крім того, у ЦК особисті немайнові права отримали 

позитивне регулювання, сам Кодекс  містить Книгу другу «Особисті немайнові 

права фізичної особи», яка у трьох главах у окремих статтях врегулювала кожне з 

особистих немайнових прав індивідуально.  

Не може бути сприйнята як обґрунтована й консервативна теорія, відповідно 

до якої особисті немайнові відносини – це предмет лише цивільно-правової 

охорони, а не  цивільно-правового регулювання. Ґрунтується така позиція на 

твердженнях О.С.Іоффе [57, с. 62], який, очевидно, досить специфічно розумів 

поняття «охорона» та «правове регулювання». Однак  ще в радянські часи така 

позиція була піддана цілком обґрунтованій критиці [58, с. 32-33; 18, с. 9-20]. Як 

висловився щодо цього М.К.Сулейменов, важко пояснити, як можна охороняти та 

не регулювати [59, с. 119]. У зв’язку з цим   виокремлена класична теорія 

заслуговує на критику, оскільки ґрунтується на не досить зрозумілому 

співвідношенні понять «охорона» та «правове регулювання».  

Виходячи з предмета нашого дослідження, на особливу увагу заслуговують 

позиції, згідно з якими всі особисті немайнові відносини є предметом або 

цивільного права, або цивільно-правового регулювання. Як уже зазначалося вище, 

виходячи з встановленої законом юрисдикції, цивілістичні провадження можуть 
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виникати не лише з цивільних правовідносин, а й з сімейних, трудових, 

земельних, житлових та інших.  Відтак, при вирішенні будь-якої справи - у судді 

чи   при вчиненні нотаріального провадження нотаріусом - може виникнути 

цілком практичне питання щодо можливості застосування положень інших 

кодексів, крім Цивільного, до врегулювання особистих немайнових відносин.  

Порівняльне дослідження актів законодавства України дає змогу дійти 

висновку, що особисті немайнові відносини не є винятково предметом цивільно-

правового регулювання. 

Так, наприклад, СК містить главу 6 «Особисті немайнові права та обов’язки 

подружжя» та главу 13 «Особисті немайнові права і обов’язки батьків та дітей»; 

КЗпП містить статтю 237-1, яка врегульовує особливості відшкодування 

моральної шкоди, багато норм присвячено питанню охорони праці – охороні 

життя, здоров’я працівника (розділ ХІ). Охорона праці жінок спрямована, 

зокрема, на захист репродуктивних прав жінки (глава ХІІ) тощо. Сімейним 

кодексом України також регламентується досить важливе питання щодо 

встановлення режиму окремого проживання подружжя, який деякі вчені 

вважають слід віднести не тільки до компетенції суду, а й нотаріуса, шляхом 

посвідчення договору, тобто у разі відсутності між подружжям спору [60; 61]. 

Норми щодо охорони життя, здоров’я, охорони особистого життя людини 

знаходимо в актах адміністративного, житлового та іншого законодавства. Відтак, 

очевидним є й те, що ці об’єкти особистих немайнових прав захищаються та 

охороняються не лише актами цивільного законодавства, а й положеннями інших 

галузей законодавства, навіть, ймовірно, положеннями процесуального, зокрема, 

цивілістичного процесуального законодавства. У зв’язку з наведеним можемо 

погодитися з О.Безклубим, що предметом цивільного законодавства є, зокрема, 

особисті немайнові відносини, але не всі, а тільки засновані на трьох засадах:  

юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності учасників 

цих відносин [2, с. 84]. У випадку, коли права чи обов’язки суб’єктів щодо 

особистих немайнових благ виникають у інших правовідносинах, ці права та 

обов’язки набувають іншої галузевої належності.  
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М.А. Гора, досліджуючи питання цивільно-правової охорони особистих 

немайнових прав, зазначає, що згідно зі ст. 270 ЦК України перелік такого роду 

прав у ЦК не є вичерпним. До них відносяться й інші особисті немайнові права, 

які належать фізичним особам від народження (ч. 1 ст. 269) або передбачені або 

можуть бути передбачені цим Кодексом й іншими законами (ч. 2–3 ст. 270). При 

цьому в подальшому переліку начебто таких прав, визначених іншими законами, 

науковець вказує і на права, визначені законами України «Про культуру», «Про 

фізичну культуру і спорт», «Про свободу совісті й релігійні організації», «Про 

освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», «Про вищу освіту», «Про 

звернення громадян», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», 

«Про охорону навколишнього природного середовища», положеннями 

міжнародних договорів, учасником яких є Україна [62, с. 64-68].  

На наш погляд, з тим підходом, який був застосований М.А. Гора до 

галузевої природи особистих немайнових прав, погодитися не можна, оскільки він 

є концептуально помилковим. Не можна усі особисті немайнові права незалежно 

від їх галузевої належності  вважати цивільними. Ці права є різними за своєю 

галузевою природою, а відтак  повинні врегульовуватися галузевим 

законодавством. Так, очевидно адміністративну правову природу мають права, 

визначені Законом України «Про звернення громадян» та окремі з прав, 

визначених «Основами законодавства України про охорону здоров’я», а Закон  

України «Про охорону навколишнього природного середовища» врегульовує 

екологічні особисті немайнові правовідносини тощо.    

На думку О.В.Кохановської, нормативні акти, що регулюють особисті 

немайнові відносини, незалежно чи є вони суто цивілістичними, чи мають 

комплексний характер, повинні підпорядковуватися у своїй цивілістично-

правовій частині загальним положенням особистих немайнових прав, що 

містяться у Цивільному кодексі України [63, с. 9]. Вважаємо, що загалом з такою 

позицією можна погодитися. Дійсно, якщо акт має комплексний характер та у 

зв’язку з цим може розглядатися й як акт цивільного законодавства, то в силу ст. 4 
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ЦК він повинен ґрунтуватися на положенні Кодексу. Однак у цьому аспекті 

питання можна поставити інакше: чи можна застосовувати положення ЦК до 

врегулювання особистих немайнових правовідносин, якщо вони за своєю 

природою не є цивільними? 

На наш погляд, при вирішенні цього питання необхідно керуватися 

положеннями ч. 1 ст. 9 ЦК, згідно з якою положення цього Кодексу 

застосовуються до врегулювання відносин, які виникають у сферах використання 

природних ресурсів та охорони довкілля, а також до трудових та сімейних 

відносин, якщо вони не врегульовані іншими актами законодавства. Відтак, у 

випадку, якщо  йдеться про врегулювання особистих немайнових правовідносин, 

які виникають у сферах використання природних ресурсів та охорони довкілля, а 

також до трудових та сімейних відносин, то таке субсидіарне за своїм характером 

застосування ЦК очевидно може мати місце. На це, зокрема, прямо вказують й 

положення інших кодексів,  наприклад, ст.8 СК, згідно з якою, якщо особисті 

немайнові та майнові відносини між подружжям, батьками та дітьми, іншими 

членами сім'ї та родичами не врегульовані цим Кодексом, вони регулюються 

відповідними нормами Цивільного кодексу України, якщо це не суперечить суті 

сімейних відносин.  

Однак немає прямих правових підстав для застосування ЦК до особистих 

немайнових правовідносин, які за своїм характером є іншими, ніж відносини, що 

виникають у сферах використання природних ресурсів та охорони довкілля, а 

також до трудових та сімейних відносин. У цьому випадку застосування може 

мати місце на підставі правил про аналогію права, однак таке застосування буде 

надзвичайно дискусійним та можливим лише у випадку, якщо це не суперечитиме 

суті тих галузевих правовідносин, з яких виникатимуть особисті немайнові 

відносини.  

Особисті немайнові правовідносини сімейно-правової природи є системою 

прав, яку, виходячи з положень СК, становлять особисті немайнові 

правовідносини між подружжям, особисті немайнові правовідносини між 

батьками і дітьми та особисті немайнові правовідносини між іншими членами 
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сім’ї та родичами. Відтак, особистими немайновими правами сімейний закон 

визначає право на материнство та батьківство (ст.ст.45, 50 СК), право дружини та 

чоловіка на повагу до своєї індивідуальності (ст.51 СК), право дружини та 

чоловіка на фізичний та духовний розвиток (ст.52 СК), право дружини та чоловіка 

на зміну прізвища (ст.53 СК),  рівність прав та обов'язків батьків щодо дитини 

(ст.141 СК), обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини (ст.150 СК) 

тощо. 

Особисті немайнові права сімейно-правової природи мають свої особливості 

у порівнянні з цивільно-правовими правами. 

Так, як зазначалося вище, у науці однією з ознак цивільних особистих 

немайнових прав визначається виникнення їх з моменту народження особи. 

Однак, як правильно зауважує О.В.Данильченко, особливостями особистих 

немайнових прав подружжя, наприклад, є те, що виникають вони не від 

народження, а внаслідок укладення чоловіком і жінкою шлюбу [64, с. 107]. Ще 

однією відмінністю є їх очевидно відносний, а не абсолютний характер, оскільки 

правам одного з подружжя кореспондується обов’язок іншого утриматися від їх 

порушення [64, с. 107]. Відтак, бачимо, що галузева природа особистих 

немайнових правовідносин сімейно-правового характеру обумовлює їх специфіку.  

Однак  правопорушення в сфері сімейних відносин регулюється також 

спеціальним нормативним актом, а саме Законом України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству» [65], де у ст. 1 сформовані види домашнього 

насильства: економічне; психологічне; сексуальне; фізичне. Цілком очевидно, що 

деякі з перелічених видів насильства можуть кваліфікуватися не тільки як 

правопорушення, а й злочини з усіма передбаченими законодавством наслідками, 

тоді відшкодування завданої моральної шкоди відбуватиметься в кримінальному 

процесі. Але загальний аналіз цього спеціального Закону доводить, що крім права 

на захист слід виділяти потенційно можливі міри запобігання та протидії 

домашньому насильству, а також надання допомоги й захисту постраждалим 

особам (Розділ ІV). Зокрема, заборонні і обмежувальні приписи, взяття на 

профілактичний облік кривдника та проведення з ним профілактичної роботи, 
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направлення кривдника на проходження програми для кривдників, передбачені у 

ст. 24 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», 

необхідно належним чином кваліфікувати. Автор вважає, що такі заходи слід 

кваліфікувати як додаткові правоохоронні, які поряд зі звичною системою 

охорони прав та їх захистом мають стимулювати правопорушників до 

правомірної поведінки. На нашу думку,  такі заходи слід використовувати й для 

інших випадків порушень особистих немайнових прав і належним чином 

кваліфікувати у відповідному законодавстві.  

 У правовій науці поняття «особисті немайнові права» розглядаються в 

контексті їх співвідношення з особистими немайновими правами фізичної особи 

як ціле і його частина [64, с. 107]. У зв’язку з цим, як зазначає Р.О.Стефанчук, 

загальний  аналіз чинного законодавства дає  усі підстави вважати, що велика 

кількість закріплених у СК України особистих немайнових прав має 

декларативний характер. При цьому декларативність цих прав визначається по-

різному. Так, одні права містять  кальку із загальноконституційних або особистих 

немайнових цивільних прав, не встановлюючи жодної галузевої особливості, яка 

б могла дати їм хоча б якесь сімейно-правове нашарування. Інші права закріплені 

не як право на конкретне благо, а як право на повагу до цього блага [1, с. 503].  

Загалом, можна погодитися з Р.О.Стефанчуком, що в цьому аспекті є 

недоліки у викладенні положень законодавства. Однак не можемо не звернути 

увагу на те, що сутність цієї проблеми, на наш погляд, є досить глибшою. Вона 

полягає не в тому, що одне і те ж право начебто дублюється в положеннях СК та 

ЦК, а в тому, що й досі на рівні законодавства та практики немає чіткого 

розмежування галузевої правової природи багатьох особистих немайнових прав, а 

намагання законотворців нормами цивільного законодавства охопити 

регулюванням не тільки цивільні, а й суміжно-галузеві за своїм змістом особисті 

немайнові права, лише ускладнюють можливість вирішення цієї колізії. Чого 

варте лише закріплення у ст. 291 ЦК права на сім’ю, яке очевидно є сімейним та 

таким, що має регулюватися положеннями сімейного законодавства.    
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Особисті немайнові правовідносини в сфері трудового права. Як 

зазначається у науці трудового права, трудовим законодавством регулюються 

лише ті особисті конституційні права, які прямо або опосередковано пов’язані з 

виконанням працівником трудової функції. Для виокремлення групи особистих 

немайнових прав працівників головною ознакою є сфера їхньої трудової 

діяльності, пов’язана із суспільними відносинами, які впливають на ступінь їх 

реалізації щодо окремого індивіда (особистості) [66, с. 194].  

Особистими немайновими правовідносинами, що мають трудову природу, 

можна вважати правовідносини з приводу захисту честі, гідності та ділової 

репутації працівника, відносини з приводу життя, здоров’я працівника, його права 

на медичну допомогу, прав, що виникають на винаходи, об’єкти авторського 

права, здійснених у трудових відносинах, питання використання імені працівника, 

його ділової репутації тощо. Останнім часом при підготовці нового проекту 

Трудового кодексу (далі - ТК) дискусії щодо його змісту стосувалися саме питань 

особистих немайнових прав працівників при виконанні ними своїх трудових 

функцій. У свою чергу, у Законі України «Про виконавче провадження» у розділі, 

який присвячено виконанню рішень немайнового характеру, ст.65 передбачено 

порядок виконання рішення про поновлення на роботі [67; 68; 69; 70]. 

Так, наприклад, В.Цінчик обґрунтовано зазначає, що однією з найбільш 

суперечливих у проекті ТК є норма про застосування роботодавцем 

відеоспостереження за трудовим процесом найманого працівника. При цьому, на 

її погляд, відразу ж виникає запитання: чи не призведе запровадження прямої 

норми, яка дозволятиме роботодавцю проводити відеоспостереження на робочому 

місці, до нівелювання та порушення основних прав працівників? [71].  

Г. І. Чанишева і Р. І. Чанишев при характеристиці особистих немайнових 

трудових прав працівника досить чітко окреслюють їх правову природу у 

порівнянні з особистими немайновими правами, не пов’язаними із майновими, які 

охороняються цивільним законодавством. До таких особливостей вони відносять 

те, що: а) носіями зазначених прав є переважно працівники; б) вони здійснюються 

завжди у рамках відносних правовідносин, суб’єктами яких, за загальним 
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правилом, є працівник і роботодавець; в) є також активними за змістом, оскільки 

працівник вправі вимагати не тільки утримання роботодавця від будь-яких дій, 

що порушують його права, але й активних дій, спрямованих на реалізацію і захист 

цих прав; метод правової рівності сторін – працівника і роботодавця не 

застосовується у процесі реалізації трудових прав працівників [72, с. 62-63]. 

Зазначені обставини, на наш погляд, дозволяють більш - менш чітко відмежувати 

особисті немайнові трудові відносини від тих відносин, які мають цивільний, а 

відтак й досить дискусійний характер можливого застосування положень ЦК до 

врегулювання цих відносин.  

На сьогодні питання особистих немайнових прав у трудових 

правовідносинах досить часто є предметом дисертаційних досліджень. Такими є, 

наприклад, захищені впродовж останніх років дисертації І.В.Лагутіної 

«Юридичний механізм забезпечення особистих немайнових трудових прав» [73], 

О.О.Осадька «Ділова репутація, честь та гідність працівника як об’єкт захисту в 

трудовому праві» [74], О.О.Бойло «Забезпечення права працівника на захист 

гідності за трудовим законодавством України» [75] тощо. Ці роботи орієнтовані 

на захист прав працівника і така тенденція цілком очевидна, але варто звертати 

увагу і на інший бік цієї проблематики, коли незаконні або недбалі  дії працівника 

завдають невиправної шкоди іміджу підприємства, тобто його діловій репутації, а 

аналогічні дії представників державних установ не тільки відповідним 

відомствам, а й репутації держави як з боку громадян України, так і за кордоном. 

Ці питання вважаються малодослідженими, особливо в контексті притягнення 

високопосадовців комерційних підприємств та державних установ не тільки до 

матеріальної відповідальності за завдані збитки, а й стосовно відшкодування 

немайнової шкоди.  

Екологічні особисті немайнові правовідносини. У науці екологічного права 

визначається, що екологічні права громадян мають переважно немайновий 

характер, спрямований на задоволення соціальних, естетичних, оздоровчих, 

рекреаційних та духовних потреб [76]. Загалом же усі екологічні права 

класифікуються залежно від захисту екологічних інтересів на екологічні майнові і 
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особисті немайнові права. При цьому, до групи особистих немайнових прав, як 

правило, належать ті права, які є абсолютними та забезпечують природне 

існування фізичної особи, виникають з приводу особистих благ [77, с. 211]. 

Природа саме особистих немайнових прав вбачається, зокрема, за правами, 

визначеними Законом України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», а саме на безпечне для життя та здоров'я навколишнє природне 

середовище;  участь в обговоренні та внесенні пропозицій до проектів 

нормативно-правових актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і 

реконструкції об'єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього 

природного середовища; на участь в розробці та здійсненні заходів щодо охорони 

навколишнього природного середовища, раціонального і комплексного 

використання природних ресурсів; об'єднання в громадські природоохоронні 

формування;  вільний доступ до інформації про стан навколишнього природного 

середовища (екологічна інформація) та вільне отримання, використання, 

поширення та зберігання такої інформації, за винятком обмежень, встановлених 

законом, тощо. 

Одним із головних екологічних особистих немайнових прав особи, яке 

одночасно має й цивільно-правовий характер, є визначене ст. 9 Закону України 

«Про охорону навколишнього природного середовища» право фізичної особи (у 

Законі – право громадянина України) на безпечне для його життя та здоров'я 

навколишнє природне середовище. Дуже близьке за змістом особисте немайнове 

право має закріплене ст. 293 ЦК право на безпечне для життя і здоров’я довкілля. 

Зазначені права є тотожними. Вони фактично означають як правомочність особи 

на проживання у навколишньому середовищі, яке відповідає вимогам екологічної 

безпеки, так і правомочності вимагати від інших осіб дотримання правил 

забезпечення безпечного довкілля. Виходячи з цього, як і з сімейними правами, 

виникають питання щодо галузевої природи цього  екологічного чи  цивільного 

права, причому з правом на безпечне для життя та здоров'я фізичної особи 

навколишнє природне середовище проблема виникає ще й щодо об’єкта цього 
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права. Вбачається, що це право в силу особливостей свого об’єкта очевидно не є 

особистим немайновим правом, на що прямо вказується у науці. 

Так, наприклад, В.В.Іванюшенко, на наш погляд, правильно визнає об’єктом 

цього права у розумінні природоохоронного законодавства безпечне навколишнє 

природне середовище, довкілля [78, с. 10], а як обґрунтовано зазначає А.О. 

Матвійчук відповідно до Цивільного кодексу України навколишнє природне 

середовище є матеріальним благом [79, с. 71]. Відтак, віднесення права на 

безпечне навколишнє природне середовище, довкілля до особистих немайнових 

прав є надзвичайно дискусійним і таким, що потребує кількох підходів до його 

визначення. Не дивлячись на те, що окремі науковці намагаються вбачати 

особистий немайновий характер у сприятливому навколишньому природному 

середовищі як відповідному немайновому блазі [80, с. 25], такий підхід є швидше 

намаганням обґрунтування недолугого законодавства, а не підходом з 

переконливими аргументами. Зазначене навіть викликає  думки щодо 

помилковості вихідного судження щодо того, що об'єктом особистого 

немайнового права можуть бути лише особисті немайнові блага [81, с. 61]. 

Очевидно, що це може зруйнувати всю класичну теорію особистих немайнових 

прав. А суть проблеми, на наш погляд, полягає у нічим не обґрунтованому 

намаганні законодавця надати цивільну правову природу окремим правам, які 

швидше  не є цивільними. Відтак, зазначені проблеми повинні бути досліджені та 

вирішені правовою наукою. 

Житлові особисті немайнові правовідносини. Основою фактично будь-

яких житлових правовідносин є житло як об’єкт правовідносин. Не дивлячись на 

існування у науці  дискусії щодо існування житлових правовідносин як 

самостійного виду правовідносин, які відповідають предмету самостійної галузі 

житлового права, питання щодо існування особистих немайнових правовідносин, 

які виникають із приводу житла та прав на нього, фактично є безспірним. Але 

проблемні питання криються в деталях такого права. Зокрема, навіть проведений 

обшук у житловому приміщенні на підставі ухвали суду, але без пред’явлення 

особі обвинувачення у вчиненні злочину, Європейським судом з прав людини 
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вважається підставою для відшкодування завданої шкоди, якщо особа не 

отримала такого відшкодування в Україні [82]. 

Отже, правова природа права на житло є складною. Як зазначає 

І.Ф.Севрюкова, багатоаспектне, неоднорідне за своєю правовою природою, право 

на житло містить елементи не лише майнових прав, а й  особистих немайнових 

прав [83, с. 261]. М.Галянтич під правом на житло розуміє гарантовану законом 

можливість задоволення житлових потреб за  правовими підставами, в умовах 

свободи вибору місця проживання, при цьому державою мають бути забезпечені 

гарантії недоторканності житла, неприпустимості свавільного позбавлення житла, 

забезпечення стабільного користування ним [84, с. 15]. Відтак, вбачається, що 

комплексне право на житло, з приводу якого й виникають житлові 

правовідносини, є основою виокремлення цілої низки особистих немайнових 

прав, якими, зокрема, є права на недоторканність житла, право на вільний вибір 

місця проживання, а окремі з цих прав є проявом також і більш комплексного 

особистого немайнового права, яким є право на особисте життя.  

Однак, як і з наведеними вище особливостями кваліфікації  сімейних чи  

екологічних особистих немайнових правовідносин, аналогічна проблема існує і 

при кваліфікації особистих немайнових правовідносин житлово-галузевої 

природи, коли житлові особисті немайнові права знаходять своє регулювання 

засобами цивільного права. Відтак, знову ж таки існують передумови для 

виникнення тих же правових проблем, які були озвучені  вище, а саме можливість 

виникнення різного роду колізій у правовому регулюванні житлових 

правовідносин. Причиною цього є відсутність критеріїв чіткого розмежування 

галузевої природи особистих немайнових прав.  

Загальна теорія держави та права на сьогодні в системі законодавства 

виокремлює так звані міжгалузеві інститути, існування яких у праві є проявом 

проблеми галузевої диференціації та міжгалузевої інтеграції системи 

законодавства. Досліджуючи ці проблеми, В.Ф. Яковлєв уважав, що предметом 

галузі права є група однорідних відносин, предметом міжгалузевого утворення – 

різнорідні відносини, що вимагають єдиного управління шляхом узгодженого 
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застосування різних галузевих форм регулювання [85, с. 20]. Наслідком цього й є 

поява міжгалузевого інституту, яким, як цілком правильно стверджує 

Ю.К. Осипов, є групи норм, що відносяться до кількох різних галузей права, які 

регулюють суспільні відносини, що мають деякі спільні ознаки [86, с. 81]. На 

думку С.В. Поленіної, міжгалузеві інститути є найбільш поширеним різновидом 

комплексних правових явищ. Вони виникають на стику різних галузей права, 

предмет регулювання яких володіє відомою спільністю [87, с. 74].  

З проведеного дослідження вбачається, що особисті немайнові 

правовідносини, маючи конституційну основу, між тим є предметом правового 

регулювання не лише галузі цивільного права, а й  інших галузей – сімейного, 

трудового, екологічного, адміністративного, житлового  права тощо. Вони 

виникають на стику різних галузей права, предмет регулювання яких володіє 

відомою спільністю – особистими немайновими правами. Відтак, особисті 

немайнові правовідносини мають спільні ознаки, ґрунтуються на положеннях 

Конституції, і через це вимагають єдиного управління шляхом узгодженого 

застосування різних галузевих форм регулювання. Зазначене фактично 

підтверджує існування у праві України самостійного утворення – міжгалузевого 

правового інституту, який становить сукупність норм різних галузей права, що 

врегульовують особисті немайнові правовідносини.    

Навіть сам термін «житло» має не тільки національне врегулювання, а й 

міжнародне сприйняття і застосування, зокрема, в рішеннях Європейського суду з 

прав людини [88; 89; 90], що надає орієнтир для його національного застосування 

і теоретичної уніфікації [91; 92; 93 тощо]. Тому можна стверджувати, що житлові 

правовідносини так само мають елементи особистих немайнових відносин.  

 

1.2. Особисті немайнові правовідносини в цивілістичному процесі [ 94, 

c.37- 41] 

 

Проведене нами дослідження та перелік галузевої природи особистих 

немайнових правовідносин виглядають неповними за відсутності у них 
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процесуальних правовідносин. Як це не дивно звучить, але вважаємо за необхідне 

дослідити питання щодо того, чи можуть бути особисті немайнові правовідносини 

за своєю галузевою природою процесуальними? Передумовою такої постановки 

питання є особливості, з одного боку, особистих немайнових правовідносин, їх 

абсолютний характер, а з іншого боку – особливості процесуальних 

правовідносин, насамперед, їх суб’єктного складу.  

Так, з огляду на те, що у процесуальних правовідносинах обов’язковим 

суб’єктом завжди є компетентний орган чи публічна особа (суд, слідчий, 

прокурор, нотаріус, виконавець тощо), а особисті немайнові правовідносини є 

абсолютними, їх суб’єктом на стороні зобов’язаної особи може бути будь-який 

суб’єкт, що вступає у відносини з приводу особистих немайнових благ, 

очевидним є відповідь на питання, що такі відносини можуть виникати. Крім 

того, враховуючи , що цивілістичні процесуальні правовідносини за своєю 

правовою природою є публічними, переважно владними, регулювання прав та 

обов’язків фізичних чи юридичних осіб, що виникають із приводу особистих 

немайнових благ, набуває у процесі особливого значення в аспекті їх охорони та 

захисту. Залишаючи поза межами нашого дослідження питання особистих 

немайнових правовідносин як кримінально-процесуальних чи адміністративно-

процесуальних за своєю галузевою належністю (в яких питання особистих 

немайнових прав у силу різного роду обмежень є надзвичайно важливим), 

зосередимо  увагу на дослідженні особистих немайнових правовідносин, які 

мають свій зв'язок із цивілістичним процесом.    

Висновок про міжгалузевий характер особистих немайнових правовідносин 

вимагає детального аналізу цивілістичного процесуального законодавства на 

предмет того, яким є зв'язок особистих немайнових прав та цивілістичного 

процесу, чи знаходять у цивілістичному процесі особисті немайнові права 

охорону і захист, або ж навіть реалізацію через процесуальні за своїм змістом 

правомочності. Визначальним також є питання про те, як забезпечується 

здійснення особистих немайнових прав у цивілістичному процесі, чим вони 
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гарантуються та чи існують у процесуальних правовідносинах  обмеження цих 

прав. 

З самого початку звернемо увагу на п. 2 ч. 3 ст. 2 нової редакції ЦПК 

України, де встановлено, що основними засадами (принципами) цивільного 

судочинства є: повага до честі і гідності, рівність усіх учасників судового процесу 

перед законом та судом. Як раніше було сказано, поняття «честь», «гідність» 

регламентуються і їх дотримання гарантується нормами ЦК України. Крім того, ці 

поняття віднесені до категорії особистих немайнових прав особи, що безперечно 

доводить наявність у цивільному процесі особистих немайнових прав. Але тут 

можна помітити істотну прогалину між положеннями ЦК та ЦПК, оскільки в 

цивільному праві передбачений захист і ділової репутації особи (зокрема, ст. 201 

ЦК). Тому навіть при первісному і поверхневому аналізі можна встановити 

різницю в підходах до врегулювання особистих немайнових прав, коли під 

охорону в новому ЦПК не підпадає ділова репутація. Така колізія може негативно 

позначатися на особистих немайнових правах юридичних осіб, оскільки згідно зі 

ст. 6 нового ЦПК суд не зобов’язаний буде поважати ділову репутацію юридичної 

особи [94, c.37].  

Автор також уважає, що при такій редакції п. 2 ч. 3 ст. 2, ст. 6 нового ЦПК 

ще одна велика група осіб може постраждати від дій суддів, оскільки їх участь у 

цивільному процесі зумовлена не тільки повноваженнями, а й діловою 

репутацією. В цьому випадку автор має на увазі посадових осіб органів та осіб, 

яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб (ст. 56 

нового ЦПК), котрі повинні мати певну професійну кваліфікацію. Зокрема,на 

думку автора,  суд повинен мати повагу до правового статусу Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини, але так як виписані його повноваження в 

ч. 2 ст. 56 нового ЦПК його високий правовий статус відразу нівелюється. 

Зокрема, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини повинен 

обґрунтувати суду неможливість особи самостійно здійснювати захист своїх 

інтересів і це при зверненні до суду першої інстанції, коли ця високопосадова 

особа наділена правами на звернення до Конституційного Суду України, тощо. Це 
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положення конкретизується в п.10 ч.1 ст.13 Закону України «Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», зокрема він може 

звертатися до суду про захист прав і свобод осіб, які через фізичний стан, 

недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність 

неспроможні самостійно захистити свої права і свободи. Але ж це нонсенс, 

оскільки такі функції мають виконувати прокурори або адвокати на безоплатній 

основі, а діяльністю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини має 

керувати значущість справи, коли громадянину протистоятиме інший 

високопосадовець, коли справа має широкий резонанс в суспільстві тощо, і в 

таких випадках така високопосадова особа не повинна доводити свої 

повноваження на захист інтересів конкретної особи суду. 

Але найпоширенішими на цей час представниками осіб є адвокати, яких 

обирають особи для участі в конкретній справі серед інших з огляду на їхню 

ділову репутацію. Тому на практиці доволі часто саме на адвокатів судді 

намагаються «тиснути» шляхом спроб принизити їх ділові якості в очах  клієнтів. 

Необхідно не тільки говорити, а й гарантувати охорону ділової репутації 

експертів, спеціалістів, перекладачів, оскільки їх мають залучати до участі в 

цивільному судочинстві через їх ділову репутацію, важливим елементом котрої є 

кваліфікація, тощо [94 , c.38]. 

Тому таке поняття, як ділова репутація, має обов’язково регламентуватися у 

ЦПК та забезпечуватися її надійний захист.  

Таким чином, було доведено охорону особистих немайнових прав у 

цивільному судочинстві, але це не стосується діяльності нотаріусів та державних і 

приватних виконавців. Згідно зі ст. 273 ЦК органи державної влади, органи влади 

Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування у межах своїх 

повноважень забезпечують здійснення фізичною особою особистих немайнових 

прав. Юридичні особи, їх працівники, окремі фізичні особи, професійні обов'язки 

яких стосуються особистих немайнових прав фізичної особи, зобов'язані 

утримуватися від дій, якими ці права можуть бути порушені. Крім того, 

відповідно до ст. 274 ЦК обмеження особистих немайнових прав фізичної особи, 
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встановлених Конституцією України, можливе лише у випадках, передбачених 

Основним Законом. Обмеження особистих немайнових прав фізичної особи, 

встановлених цим Кодексом та іншим законом, можливе лише у випадках, 

передбачених ними. 

Очевидним для нас є те, що наведені положення ЦК щодо забезпечення 

здійснення особистих немайнових прав та їх обмежень прямо стосуються і 

органів та посадових осіб, які здійснюють  юридисдикційні провадження у межах 

цивілістичного процесу, зокрема, нотаріуса чи приватного виконавця як 

публічних осіб, суду чи органу державного примусового виконання як органів 

державної влади. Отже, крім покладання на посадових осіб обов’язків - поважати 

честь і гідність особи - мають встановлюватися певні санкції за невиконання 

таких обов’язків. 

Отже, поняття «забезпечення прав людини чи громадянина» є дискусійним 

не тільки у цивілістичному процесі, а й у правовій науці. Так, Е.Б.Червякова під 

забезпеченням основних прав розуміє, з одного боку, систему їх гарантій, а з 

другого – діяльність органів держави зі створення умов для реалізації прав 

громадян, їх охорони, захисту і відновлення порушеного права [95, с. 24]. В цьому 

визначенні потребує кваліфікації термін «система гарантій».  

На думку П.М.Рабіновича, поняття «забезпечення прав і свобод людини», 

містить у собі три елементи: 1) сприяння реалізації прав і свобод (шляхом 

позитивного впливу на формування їх загальносоціальних гарантій); 2) охорону 

прав і свобод людини (шляхом вжиття заходів, зокрема, юридичних, для 

попередження, профілактики порушення прав і свобод); 3) захист прав і свобод 

людини (відновлення порушеного правомірного стану, притягнення порушників 

до юридичної відповідальності) [96, с. 7]. В цьому визначенні зроблена спроба 

виробити тезисну базу цього поняття, але вона не має системного змісту.  

Дещо оригінальний підхід до забезпечення прав людини висловив В.С.Бігун, 

згідно з яким забезпечити права людини означає створити умови, за яких права 

людини поважаються та визнаються  як державою, так і особою та ефективно 

реалізуються, за потреби  захищаються за допомогою права. Це, зокрема, 
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передбачає трансформацію основоположних прав людини в юридичні права та 

обов’язки суб’єктів права, коли певні можливості людини, які визначаються як 

основоположні права, будуть гарантовані державою через їх визначення як 

загальнообов’язкових правил поведінки, а держава та інші суб’єкти матимуть 

обов’язок їх дотримуватися, гарантувати [97]. Така концепція, незважаючи на її 

розширений виклад, представляється деякою мірою заплутаною. Зокрема, важко 

зрозуміти, що означає «трансформація основоположних прав людини в юридичні 

права та обов’язки суб’єктів права», оскільки може скластися враження, що 

основоположні права людини не є юридичною категорією тощо.  

Узагальнюючи висловлені у науці підходи до сприйняття поняття 

«забезпечення прав» та виходячи зі змісту ст.273 ЦК, вбачається, що особисті 

немайнові права у цивілістичному процесі повинні знаходити свою охорону як 

через різного роду закріплені у законодавстві гарантії, так і завдяки діяльності 

уповноважених осіб та правоохоронних дій самої правомочної особи в усіх 

правовідносинах, включаючи їх виникнення і розвиток, а у разі їх порушення 

захист з боку нотаріуса, суду та виконавця. Однак чи є це насправді? Відповідь на 

це питання необхідно шукати у з’ясуванні відповідності закріплених 

законодавством правових гарантій, охорони та захисту, що їх повинні надавати 

нотаріус, суд чи виконавець, сутності та правовій природі нотаріального, 

цивільного та виконавчого процесів. Для цього необхідно визначитися з поняттям 

правових гарантій, охорони та захисту, які у науці є дискусійними [94, c.38]. 

Відносно поняття гарантій, то їх розуміння досить популярно кристалізувала 

О.Ф. Скакун. Так, вона зазначила, що проголошення будь-якого права людини, 

навіть закріпленого відповідними актами держави та її органів, ніщо без реальних 

гарантій його здійснення. Під гарантіями прав, свобод і обов’язків розуміють 

систему соціально-економічних, моральних, політичних, юридичних умов, засобів 

і способів, які забезпечують їх фактичну реалізацію, охорону та надійний захист. 

Без гарантій права перетворюються на своєрідні «заяви про наміри», що не мають 

ніякої цінності ні для особи, ні для суспільства [98, c. 183]. Відтак, вбачається, що 
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гарантії є досить широким поняттям, яке включає в себе не лише юридичні 

гарантії, а й соціально-економічні, моральні, політичні тощо.  

Якщо ж розглядати юридичні гарантії, то як визначав В. Ф. Погорілко, ними 

є передбачені законом спеціальні засоби практичного забезпечення прав та свобод 

людини і громадянина [99, с. 40]. В цьому лаконічному визначенні акцентуємо 

увагу на слові «практичне», тобто тут важливо враховувати практичні, а точніше 

реальні результати забезпечення прав. Але автор уважає, що важливим аспектом 

при забезпеченні прав має розцінюватися поведінка самої правомочної особи, 

оскільки принцип диспозитивності властивий переважній більшості 

процесуальних галузей правової науки і, зокрема, цивільному, господарському, 

виконавчому і нотаріальному процесам [94 , c.38].  

Досить прийнятну для нашого дослідження характеристику юридичних 

гарантій навів і М. С. Малеїн, згідно з позицією якого такими гарантіями є норми 

права, що передбачають у своїй сукупності правовий механізм, покликаний 

сприяти реалізації законів. Якісна характеристика юридичних гарантій передбачає 

оцінку всієї чинної системи права в цілому з погляду повноти охоплення 

правовим інструментарієм усіх найбільш важливих взаємин  державних  органів  

та  громадян,  а також громадян між собою [100, с. 43]. При цьому, необхідно 

враховувати, що у науці юридичні гарантії розглядаються не лише як такі, що 

мають матеріально-правову природу, а й можуть бути процесуально-правовими 

[101, с.120-122]. Процесуальні юридичні гарантії становлять передбачені 

законодавством спеціальні процедурні правила реалізації прав, а також порядок їх 

охорони і захисту на випадок порушення [102, с. 176].  

Навіть поверховий аналіз цивілістичного процесуального законодавства 

вказує на те, що воно містить багато положень, які, виходячи з наведеного у науці 

підходу до юридичних гарантій, можна було б трактувати саме як юридичні 

гарантії забезпечення особистих немайнових прав у цивілістичному процесі.  

Такими, наприклад, є положення ст. 6 ЦПК, які передбачають випадки 

проведення закритого судового розгляду у разі, якщо відкритий розгляд може 

призвести до розголошення таємниці, яка охороняється законом, з метою 
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запобігання розголошенню відомостей про інтимні чи інші особисті сторони 

життя осіб, які беруть участь у справі, або відомостей, котрі принижують їх честь 

і гідність. Очевидно, що ці положення є гарантіями дотримання цілої низки 

особистих немайнових прав, а саме права на особисте життя, права на таємницю 

кореспонденції чи таємницю про стан здоров’я, права на повагу до гідності та 

честі тощо. Відповідні положення, які також є гарантіями цих же прав містить і 

ст.8 Закону України «Про нотаріат» при врегулювання питань охорони 

нотаріальної таємниці. Стаття 18 Закону України «Про виконавче провадження» 

передбачає, що примусове проникнення на земельні ділянки, до житлових та 

інших приміщень у зв’язку з примусовим виконанням рішення суду про 

виселення боржника та вселення стягувача і рішення про усунення перешкод у 

користуванні приміщенням (житлом) здійснюється винятково  на підставі 

відповідного рішення суду. Відтак, така норма прямо визначає гарантії 

забезпечення права фізичної особи на недоторканність житла. Разом із тим, 

законодавство про виконавче провадження передбачає особливості виконання 

рішень щодо вселення стягувача та виселення боржника [70; 103; 104; 105; 106]. 

Загалом же треба визнати, що вже й сама наявність цивілістичного процесу у всіх 

його проявах, за допомогою якого забезпечуються особисті немайнові права, 

може розглядатися як правова гарантія забезпечення особистих немайнових прав.  

Ураховуючи наведене, можемо дійти висновку, що цивілістичне 

процесуальне законодавство, зокрема, законодавство про нотаріат, про цивільне 

судочинство та виконавче провадження, містить  низку норм, які гарантують 

особам здійснення належних їм особистих немайнових прав або ж містять 

обмеження щодо можливості здійснення цими особами таких  прав. Крім того, 

особисті немайнові права за допомогою встановленої державою процедури, яка 

досліджується наукою про цивілістичний процес, отримують  свій захист чи 

охорону. При дослідженні таких правових норм слід виходити з того, що 

правовими гарантіями особистих немайнових прав у цивілістичному процесі є 

передбачені цивілістично-процесуальним законодавством спеціальні засоби 

забезпечення особистих немайнових прав, а також можливість особи  у разі 
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необхідності  здійснити самозахист власних прав від неправомірних дій 

уповноважених осіб, вийти за визначені законодавством межі відповідно до 

принципу верховенства права. При цьому досить важливим є те, наскільки якісно 

та повно цивілістичний процес охоплює правовим інструментарієм усі найбільш 

важливі взаємовідносини щодо особистих немайнових благ та особистих 

немайнових прав, застерігає випадки правопорушень і, зокрема, внаслідок 

зловживання правом [ 94, c.39]. 

Щодо понять захисту та охорони, то вони є дискусійними, а їх дослідження, 

як правило, здійснюється у взаємозв’язку.  

Загалом у правовій науці сформовано кілька підходів до розуміння сутності 

понять «захист» та «охорона».  

Згідно з першим підходом поняття «охорона» та «захист» є тотожними, а 

фактично синонімами. Як зазначає з цього приводу М. К. Галянтич, у 

нормотворчій діяльності досить часто вживають поняття «охорона» та «захист» 

без чіткого їх розмежування і без додержання при використанні цих термінів у 

законодавчих актах певних однакових критеріїв [107, с. 23]. Але така позиція 

нівелює юридичну термінологію. 

Згідно з другим підходом поняття «захист» розглядається як більш вузьке за 

своїм змістом та яке охоплюється більш ширшим поняттям «охорона». Так, 

наприклад, М.В.Бондарєва при дослідженні особливостей нотаріального 

процесуального правовідношення вказує на те, що «захист» можна розглядати як 

приватний випадок охорони або ж «охорона» може розцінюватися як умовна мета 

захисту [108, с. 163]. З цією позицією можна частково погодитися щодо 

сприйняття охорони як більш ширшого поняття, що вміщує як окремий елемент  

захист. Це положення відповідає духу права через те, що навіть до 

правопорушення сторони усвідомлюють ті негативні наслідки, які настануть для 

правопорушника, і потенційна загроза вжиття до правопорушника негативних 

санкцій стимулює правомірну поведінку переважної більшості населення 

України.  
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Згідно з третім підходом поняття «захист» та «охорона» є самостійними 

різноплановими поняттями, які характеризують діяльність, спрямовану на 

забезпечення прав та свобод людини. При цьому більшість науковців визначає 

охорону як діяльність уповноважених державних органів та установ, спрямовану 

на запобігання порушенню прав особи, а захист як діяльність, спрямовану на 

відновлення вже порушеного права. Так, наприклад, як зазначав М. І.Матузов, 

охорона та захист суб’єктивного права та/або охоронюваного законом інтересу – 

не одне й те ж саме: охороняються вони постійно, а захищаються тільки тоді, коли 

порушуються [51, с. 130-131]. Зазначений підхід є чи не найбільш поширеним у 

науці, оскільки виглядає логічним та прийнятним для практики. У зв’язку з цим 

можна погодитися з думкою С. Я. Фурси, що час вчинення правопорушення як 

критерій розмежування охорони і захисту має глибоке як наукове, так і практичне 

значення, оскільки захист як конкретна юридично вагома дія може вимірюватись і 

реально застосовуватись лише з початком правопорушення [109, с. 11].  

Аналіз правової природи цивілістичного процесу вказує на те, що його 

призначенням є як охорона, так і захист прав особи. При цьому, у тих чи інших 

видах цивілістичного процесу переважає його спрямованість або ж на охорону, 

або ж на захист права. 

Так, зокрема, у науці загальновизнаним є те, що нотаріальний процес є 

правоохоронним за своїм змістом, що нотаріус, посвідчуючи права або ж факти, 

як правило, застерігає їх порушення і ця діяльність відповідним чином 

забезпечується нотаріальними бланками, реєстрами тощо. Як вказує щодо цього, 

наприклад, Л. Лєсніцька, сутність нотаріальної діяльності полягає в тому, що 

вона, маючи посвідчувальний, підтверджувальний характер, юридично закріплює 

цивільні права з метою попередження в подальшому їх можливого порушення 

[110, с. 4]. Однак  у деяких випадках виникає й правозахисна функція нотаріату, 

наприклад, якщо особа в добровільному порядку не виконує взяті на себе 

повноваження. Ця функція реалізується шляхом вчинення виконавчих написів, 

протестів векселів тощо [109, с. 11]. 
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Натомість цивільний чи виконавчий процеси очевидно мають правозахисну 

природу, оскільки їх призначенням є, як правило, відновлення вже порушеного 

права особи. Стаття 2 ЦПК прямо визначає, що завданнями цивільного 

судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення 

цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 

юридичних осіб, інтересів держави. 

Виходячи із загальної правової природи цивілістичного процесу як 

правоохоронного та правозахисного за своїм призначенням, можемо дійти 

висновку, що і особисті немайнові права знаходять у цьому процесі свої адекватні 

охорону та захист. Так, наприклад, ст. 297 ЦК передбачає, що фізична особа має 

право звернутися до суду з позовом про захист її гідності та честі; розділ VIII 

Закону України  «Про виконавче провадження» (який має назву «Виконання 

рішень немайнового характеру») врегульовує й особливості виконання рішень, 

постановлених у справах про захист немайнових прав, включаючи особисті 

немайнові права, тощо. 

Дослідження особливостей регламентації цивілістично-процесуальним 

законодавством особистих немайнових прав викликає й питання щодо того, чи не 

містить  законодавство певних обмежень цих прав з огляду на природу 

процесуальних правовідносин?  

Як зазначає М.О.Стефанчук, обмеження здійснення суб’єктивних цивільних 

прав є поведінкою як іншої особи, так і діями відповідних органів, наділених 

владними повноваженнями, які направлені на унеможливлення здійснення 

особами своїх суб’єктивних прав у повну міру [53, с. 7]. З цією позицією можна 

погодитися і всілякі штучні обмеження прав осіб слід сприймати як негативні 

фактори в цивілістичному процесі, зокрема, у випадку захисту прав осіб 

потерпіла особа для відновлення власних прав повинна спочатку оплатити 

судовий збір, а потім авансовий внесок у виконавчому провадженні, що 

становлять значні кошти для пересічних громадян, котрі можуть стати на заваді 

ліквідації правопорушення. Згідно з ч. 4 ст. 124 Конституції України передбачено, 
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що законом може бути визначений обов’язковий досудовий порядок 

урегулювання спору, але такий порядок не буде узгоджуватися з правом особи на 

безпосередній захист, оскільки урегулювання спору не надає визначення і 

розмежування таких близьких за значенням понять, як спір, правопорушення, 

конфлікт тощо. Цей поділ залежить від внутрішнього сприйняття ситуації особою, 

права якої порушені і яка вправі вимагати припинення правопорушення та 

відновлення її прав, а не спроб урегулювати конфлікт за допомогою примирних 

процедур. Тобто особа, права якої порушені у цивільному судочинстві, 

наділяється правом на забезпечення власних вимог, а суд має застерігати випадки 

уникнення правопорушника від матеріальної відповідальності, включаючи 

механізми обмеження прав ймовірного правопорушника. Будь-який орган у 

державі в силу його компетенції такими повноваженнями не володіє [94, c.40].  

Є.О.Мічурін, розглядаючи обмеження майнових прав фізичних осіб, визначає 

їх як елемент механізму правового регулювання, спрямований на охорону прав 

суспільства, інших уповноважених осіб, здатний за допомогою специфічних 

законодавчих заборон, обов’язків чи дозволів впливати на звуження змісту 

суб’єктивного цивільного права та ускладнення його здійснення [111, с.130]. 

Таким чином, обмеження особистих немайнових прав полягає в унеможливленні 

здійснення особистого немайнового права у повну міру, звуженні змісту такого 

права, ускладнення його здійснення, зменшенні варіантів можливої поведінки 

суб’єкта права у порівнянні з тими, які надає законодавство в межах конкретного 

особистого немайнового права, шляхом встановлення уповноваженим органом чи 

посадовою особою різного роду заборон, обов’язків чи дозволів. Загалом 

встановлюються такі обмеження з метою охорони прав суспільства або інших 

уповноважених осіб та характеризуються тимчасовими, просторовими чи 

суб’єктивними ознаками.  

Аналіз цивілістичного процесуального законодавства вказує на існування у 

цивілістичному процесі окремих обмежень у здійсненні особами своїх особистих 

немайнових прав.  



 83 

Так, виходячи вже навіть з лексичної подібності обмеженням права на 

свободу пересування як особистого немайнового права, безспірно, можна вважати 

передбачене положенням ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» 

тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України. Встановлюється 

це обмеження судом за поданням виконавця з метою стимулювання боржника до 

виконання обов’язків, визначених судовим рішенням. Фактично таке обмеження 

особистого немайнового права за своєю формою є забороною та характеризується 

тимчасовою і просторовою ознаками його здійснення. Автор уважає, що таке 

обмеження може мати місце не тільки у виконавчому провадженні, а й у 

цивільному процесі  відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 150 ЦПК, але воно має 

застосовуватися лише у виняткових і обґрунтованих ситуаціях.  

Таким чином, можна дійти висновку, що цивілістичний процес поряд із 

забезпеченням особистих немайнових прав через встановлення цивілістичним 

процесуальним законодавством гарантій особистих немайнових прав, здійснення 

їх охорони та захисту, містить й обмеження таких прав осіб.  

Узагальнюючи наведене вище, вважаємо за доцільне визнати у 

цивілістичному процесі  наявність особистих немайнових прав та виділити три 

групи зв’язків:  

1) особисті немайнові права є загальним об’єктом юридичного  

провадження, з приводу якого останнє й виникає. У зв’язку з цим  особисті 

немайнові права знаходять у цивілістичному процесі свій захист та охорону, а 

також компенсацію (відновлення, відшкодування);  

2) особисті немайнові права та необхідність їх захисту чи охорони є  

основою для виокремлення значної кількості принципів окремих видів 

проваджень, які входять до складу цивілістичного процесу, а саме нотаріальне 

процесуальне, судове (цивільне) процесуальне, виконавче (примусове) 

процесуальне провадження. Відтак, уважаємо, що виходячи з цього особисті 

немайнові права є основою, на підставі якої, власне, і здійснюється цивілістичний 

процес, а самі права реалізуються за допомогою відповідної процедури;  

3) з двох  наведених зв’язків випливає й така особливість  
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зв’язку особистих немайнових прав з цивілістичним процесом, яка проявляється у 

тому, що окремі особисті немайнові права безпосередньо знаходять у 

цивілістичному процесі або ж своє забезпечення у вигляді гарантій, охорони чи 

захисту, або ж свої обмеження [ 94, c.41]. 

Місце особистих немайнових прав у цивілістичному процесі визначене у 

першій групі зв’язків, а саме коли особисті немайнові права є загальним об’єктом 

юридичного провадження, з приводу якого останнє й виникає, що буде 

досліджено  у наступних розділах роботи щодо окремих видів цивілістичного 

процесу. У цьому ж підрозділі акцентуємо увагу на другій та третій групі зв’язків, 

а саме на співвідношенні особистих немайнових прав та принципів 

цивілістичного процесу й особливостях правового регулювання окремих 

особистих немайнових прав у цивілістичних процесуальних правовідносинах.  

Принцип верховенства права. Згідно зі ст.8 Основного Закону в Україні 

визнається і діє принцип верховенства права. Аналіз доктрини цього принципу 

дозволяє дійти  висновку, що зміст зазначеного принципу загалом є дискусійним, 

причому не лише у науці цивілістичного процесу, а й у законодавстві. 

Як обґрунтовано зазначає Д. М. Сібільов, «верховенство права» є терміном, 

який застосовується в різних значеннєвих навантаженнях, і є більш широким, ніж 

принцип законності. Можна впевнено сказати, що на сьогодні остаточний зміст 

поняття верховенства права є невизначеним. Принцип верховенства права 

розуміється як перевага вищих уявлень про справедливість над нормами чинного 

законодавства в разі виникнення спірних правових ситуацій [112, с. 123]. Така 

позиція загалом поділяється і автором, а саме що верховенство права означає 

перевагу вищих уявлень про справедливість над нормами чинного законодавства, 

тому важко сприймати положення ст. 8 Конституції України, де в назві 

встановлюється верховенство права, а потім без зв’язку цього поняття 

розкривається перевага конституційних положень над нормами іншого 

законодавства.  

При з’ясуванні змісту принципу верховенства права А. С. Довгерт доходить 

висновку, що ідеї верховенства права найповніше втілено у ЦК. У цьому 
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відношенні серед багатьох відповідних його положень, на думку  вченого, 

найціннішою є ст.3 ЦК України, згідно з якою однією з загальних засад 

цивільного законодавства є неприпустимість свавільного втручання у сферу 

особистого життя людини. За наслідками дослідження змісту принципу 

верховенства права науковець уважає, що, зокрема, право на повагу до 

приватного життя, право на особисту недоторканність належать до основних 

природних прав людини, і тільки верховенство права може забезпечити реальний 

їх захист. З дослідження А.С.Довгерта випливає, що зміст принципу верховенства 

права  полягає, зокрема,  у визнанні великого значення особистих немайнових 

відносин у життєдіяльності людини [113, с. 84-87]. Низка науковців убачають 

нормативне закріплення принципу верховенства права, зокрема, й у ст. 3 

Конституції, відповідно до якої людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю [ 

114; 115, с. 130].  

Дійсно, множина особистих немайнових прав і їх проявів не дозволяє їх 

визначити, регламентувати та надійно забезпечити. Однак, не зважаючи на 

відносну розмитість поняття сутності цього принципу, у науці цивілістичного 

процесу, як і у правовій науці загалом, фактично загальновизнаним є те, що 

сутність принципу верховенства права ґрунтується, насамперед, на особистих 

немайнових правах людини, таких як життя, свобода, здоров’я, честь та гідність 

тощо.  

Відтак, можемо констатувати, що саме особисті немайнові права людини є 

основою чи не найбільш системного та ґрунтовного принципу верховенства 

права. Дійшовши  такого висновку, не можемо не звернути увагу на недостатність 

його нормативного забезпечення у галузевих актах цивілістичного процесу.     

Так, не дивлячись на те, що принцип верховенства права виокремлюється у 

всіх галузях цивілістичного процесу як загальний принцип,  він не завжди 

закріплений нормативно. Як це не дивно, але попередня редакція ЦПК прямо не 

виокремлювала цього принципу судочинства, хоча в новій редакції його 

поставлено на перше місце. Не варто казати вже про те, що його не містить Закон 
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України «Про нотаріат». Як правильно зазначає Н.С.Горбань щодо нотаріального 

процесу, нині принцип верховенства права не тільки не відображено в Законі 

України «Про нотаріат», на жаль, він не має застосування у практиці нотаріусів, 

що, безумовно, негативно позначається на правах громадян і юридичних осіб 

[116, с. 10].  

У той же час, у ст. 2 Закону України «Про виконавче провадження», який 

набрав чинності у 2016 році,  передбачено таку засаду виконавчого провадження, 

як верховенство права. Вважаємо не коректним включення до ст. 2 цього Закону  

такої засади (принципу) виконавчого провадження,  як верховенство права, 

оскільки виникає питання щодо можливості його реалізації при здісненні 

виконавчих дій. Зокрема, верховенство права передбачає переваги права над 

нормами законодавства, але щодо владних органів та посадових осіб, то вони 

мають діяти в суворій відповідності до закону, тобто  в законі мають бути 

встановлені  чіткі межі повноважень таких органів та осіб, щоб їх використання 

не могло завдати шкоди правам та інтересам осіб, які беруть участь у 

відповідному провадженні. Тому не припустимим є застосування принципу 

верховенства права виконавцем щодо боржника та нехтування правами стягувача, 

які були встановленні у рішенні суду, котре набрало законної сили, тому що за 

його не виконання без поважних причин виконавець буде притягнений до 

відповідальності. Крім того, сутність цього принципу не розкрита в Законі, як і не 

розкритий порядок його застосування, що є неприпустимим по відношенню до 

владної діяльності виконавців, які наділенні державою повноваженнями з 

застосування примусу до учасників виконавчого провадження [117 , c.54]. 

Здійснення правосуддя на засадах поваги до честі і гідності має нормативне 

виокремлення як самостійний галузевий принцип у цивільному судочинстві. 

Згідно зі ст.5 ЦПК суд зобов’язаний поважати честь і гідність усіх учасників 

процесу. Відтак, розглядаючи справи, суд повинен виходити з того, що будь-яка 

його діяльність, яку можна розцінити як засіб приниження честі, гідності осіб, 

котрі  беруть участь у справі, є неприпустимою [118, с. 11]. Щодо інших видів 

цивілістичного процесу та відповідних правових наук, то вони, на наш погляд, 
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необґрунтовано обходять зазначену засаду як уніфікований принцип 

цивілістичного процесу.  

Зокрема, хоча в науці про нотаріат ученими приділяється увага аналізу такої 

засади, як повага до честі і гідності особи, але як самостійний принцип здійснення 

нотаріального процесу  він не виокремлюється. Однак охороні честі та гідності у 

Законі України «Про нотаріат» приділяється певна увага. Зокрема, у ч. 3 ст. 47 

цього Закону йдеться про те, що для вчинення нотаріальних дій не приймаються 

документи, які містять відомості, котрі принижують честь, гідність та ділову 

репутацію фізичної особи або ділову репутацію юридичної особи. У той же час, у 

ст. 78 цього  Закону згадуються лише честь і гідність людини. Отже, як мінімум, 

тут відчувається певна непослідовність законотворців, оскільки виходить, що 

нотаріуси та інші посадові особи мають засвідчувати справжність підпису на 

документі, в якому містяться відомості, що порочать ділову репутацію фізичної 

або юридичної особи. Така сама колізія має місце і у ст. 84 Закону у порівнянні з  

ч. 3 ст. 47 цього ж Закону. Тому автор уважає, що така розбіжність має бути 

усунена за рахунок доповнення статей 78 та 84 Закону України «Про нотаріат» 

положенням про недопустимість порушення ділової репутації фізичної особи або 

ділової репутації юридичної особи [ 117, c.54-55]. 

З огляду на специфіку виконавчого процесу, а саме безпосереднє 

застосування у ньому примусу, доцільним було б закріпити аналогічну засаду і як 

засаду виконавчого процесу.  

Автор уважає, що одним із основних принципів, який має бути закріплений 

у законодавстві, що регламентує діяльність уповноважених державою на 

здійснення юрисдикційної функції осіб, зокрема нотаріусів, суддів, виконавців 

має бути конституційне положення: «Кожен має право на повагу до його честі, 

гідності і ділової репутації». Цей принцип повинен розкриватися для кожного 

виду процесу з урахуванням його особливостей або ж з мінімальним відтворенням  

у його змісті конституційного принципу щодо гідності (ст. 28 Конституції 

України). Зокрема, цей принцип має увійти до ст. 2 Закону України «Про 

виконавче провадження»  та зайняти там одне із чільних місць, тому що саме 
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виконавці при примусовому  виконанні рішення можуть застосовувати примус до 

осіб [ 117, c.55]. Особливо цей принцип має бути дотримано при виконанні 

рішень немайнового характеру [119; 120; 121; 106; 105]. 

Значна кількість принципів цивілістичного процесу ґрунтується на охороні та 

захисті особистого немайнового права на особисте життя та його таємницю і 

пов’язаних з ним прав – права на особисті папери, на таємницю кореспонденції, а 

також інших особистих немайнових прав, в основі яких лежить збереження  

таємниці (наприклад, таємниці про стан здоров’я). Усі вони є основою або ж 

спеціально визначених винятків з принципу гласності процесу, у тих випадках, 

коли певний вид цивілістичного процесу характеризується гласними засадами 

(наприклад, у цивільному правосудді), або ж прямо визначеними принципами 

таємниці цього процесу (наприклад, таємниці нотаріального процесу).  

Так, зміст принципу гласності цивільного судочинства полягає в тому, що 

розгляд справ у всіх судах відкритий [122, с. 51]. Усі громадяни, у яких є бажання 

бути присутніми під час розгляду цивільної справи, мають вільний доступ до залу 

судового засідання [123, с. 78]. Однак із цього загального правила є винятки – 

закритий судовий розгляд, який допускається у разі, якщо відкритий розгляд 

може призвести до розголошення державної або іншої таємниці, яка охороняється 

законом, а також за клопотанням осіб, котрі беруть участь у справі, з метою 

забезпечення таємниці усиновлення, запобігання розголошенню відомостей про 

інтимні чи інші особисті сторони життя осіб, які беруть участь у справі, або 

відомостей, що принижують їх честь і гідність (ст. 6 ЦПК). Такі випадки 

досліджуються в межах змісту принципу гласності як його винятки. Однак  аналіз 

наукової думки свідчить про те, що окремі науковці у цивільному процесі 

безпосередньо виокремлюють, зокрема, самостійні принципи таємниці 

листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції [122, с. 58-

59] та охорони особистого і сімейного життя громадянина [122, с. 59-62]. Зміст 

принципу таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 

кореспонденції вбачається в тому, що використання особистого листування, 

телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції має певні особливості, 
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оскільки їх таємниця охороняється законом. У відкритому судовому засіданні 

вони можуть бути оголошені тільки за згодою осіб, між якими відбулося 

листування чи повідомлення. При відсутності згоди це відбувається у закритому 

судовому засіданні [122, с. 59].  

Зміст же принципу охорони особистого і сімейного життя громадянина у 

цивільному процесі вбачається у правилі, що міститься у ст. 6 ЦПК, яка допускає 

закритий розгляд справ з метою запобігти розголошенню відомостей про інтимні 

сторони життя осіб, які беруть участь у справі, а також забезпечення таємниці 

усиновлення [122, с. 61]. На наш погляд, як і з принципом таємниці листування, 

телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, так і з принципом 

охорони особистого і сімейного життя громадянина, їх змістом є збереження 

охоронюваної законом таємниці, що є сутністю винятків з принципу гласності. 

Очевидно, що тут має місце дублювання змісту принципів цивільного 

судочинства. Крім того, принцип гласності пов’язується також із можливістю 

проведення в судовому засіданні фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису [123, с. 

78], а це також знаходить свій зв'язок з питанням особистого немайнового права 

на зображення.       

Однак, наприклад, зовсім інші начала у порівнянні з цивільним процесом має 

нотаріальний процес, основою якого є не принцип гласності з його винятками, що 

містять випадки охорони  особистих немайнових прав, а повноцінний і 

домінуючий принцип нотаріальної таємниці. При цьому, нотаріальна таємниця 

розглядається з двох позицій. З одного боку, ця таємниця особи, яка звернулася за 

вчиненням нотаріальної дії (мотив звернення та сам факт звернення особи до 

нотаріуса; надані для дослідження документи; досягнутий після звернення до 

нотаріуса результат; відомості про особисте життя особи тощо). З іншого боку, це 

таємниця нотаріуса як фахівця (відомості про надані поради, консультації тощо) 

[124, с. 137]. Відтак, у нотаріальному процесі фактично будь-яка інформація, що 

використовувалася у цьому процесі, зокрема й та, яка становить зміст особистих 

немайнових прав, є предметом охорони, а нотаріальне провадження здійснюється 

на засаді охорони цієї інформації. Виокремлення  самостійного принципу 
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таємниці нотаріальної дії є свідченням важливості тих особистих немайнових 

прав, змістом яких є охорона інформації про приватне життя.  

Самостійними принципами, пов’язаними з охороною та захистом окремих 

особистих немайнових прав, є й принципи недоторканності людини [122, с.55-57; 

125, с. 57-58] та недоторканності житла [122, с.57-58; 125, с.58-59], які також 

ґрунтуються на відповідних особистих немайнових правах та виокремлюються у 

цивільному та виконавчому процесах. Таке виокремлення є правильним у силу 

того, що відповідні особисті немайнові права, які мають конституційні основи, 

знаходять широку реалізацію у процесуальних правовідносинах, про що  

йтиметься нижче.    

Важливо відмітити, що в цьому підрозділі ми звертали увагу на особисті 

немайнові права в цивілістичному процесі, але варто брати за основу й характер 

правовідносин, які складаються в ньому. Так, нотаріальна таємниця – це загальне 

правило в діяльності нотаріусів, але ніхто не обмежує право заповідача публічно 

розповісти про складений ним заповіт і оголосити його зміст. Це важливо брати 

до уваги, оскільки в цих правовідносинах лише на нотаріуса та інших посадових 

осіб покладається обов’язок дотримання нотаріальної таємниці.  Коли ж при  

зверненні до  нотаріуса кількох осіб з метою посвідчення договору  питання про 

те, а чи буде інформація, яка стала відома в результаті нотаріально посвідченого 

правочину, мати зміст конфіденційної  і чи будуть застосовуватися санкції за 

недотримання цього правила, вирішують самі особи.  

Щодо відносин у суді, то там по - іншому вирішується питання про охорону 

інформації,  оскільки на відміну від нотаріального процесу, де сторони вільні у 

розпорядженні своїми правами, у судочинстві згоду на участь у процесі у 

відповідача не запитують. Тому вважаємо достатнім, щоб про бажання слухати 

справу у закритому засіданні заявила одна із сторін і зробила посилання на 

конфіденційність інформації, що пов’язана з особистим немайновим правом, 

тощо. Доцільно таке правило застосовувати і у виконавчому провадженні [117 , 

c.56]. 
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1.3. Окремі особисті немайнові права та їх правове регулювання у 

цивілістичному процесі [126] 

 

Як уже зазначалося вище, у науці при дослідженні змісту особистих 

немайнових прав цілком обґрунтовано зазначається, що суб’єктивне особисте 

немайнове право не є поняттям неподільним, воно складається із відповідних 

елементів (складових), якими виступають правомочності, тобто надані законом 

можливості поведінки [1, с. 132]. Відповідно до теми нашого дослідження  

важливо з’ясувати, чи складає зміст окремих особистих немайнових прав 

цивілістичні процесуальні за своєю правовою природою правомочності, чи ці 

правомочності можуть бути винятково матеріально-правового характеру. Питання 

тут лежить в площині співвідношення понять «особисте немайнове право» і 

«цивільне процесуальне право». Зазначене вимагає віднайти та проаналізувати 

прояви цих правомочностей у цивілістичному процесі. Проаналізуємо з цією 

метою окремі особисті немайнові права та найбільш важливі, на наш погляд, 

особливості їх регулювання в окремих видах цивілістичного процесу [ 126, c.108].  

Право на життя є одним з основних прав людини. Згідно зі ст.27 

Конституції України кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може 

бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави – захищати життя людини. 

Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей 

від протиправних посягань. Цивільно-правове регулювання права на життя 

визначене у ст. 281 ЦК та додатково до визначених положень Конституції 

врегульовує у змісті цього права питання евтаназії, стерилізації, штучного 

переривання вагітності та штучного запліднення. 

Однак у правовій науці сутність права на життя та його зміст залишається 

дискусійним.  

Так, О.О. Малиновський розглядає право на життя в широкому сенсі – не 

просто як право на те, щоб жити, щоб людину ніхто не зміг насильно позбавити 

життя (що само собою зрозуміло), а як право на те, щоб жити вільно, мирно, 

нормально. Інакше кажучи, право на життя – це право на гідне людське існування, 
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що включає цілу низку так званих суміжних прав (на освіту,  охорону здоров‘я,  

свободу від принизливого або нелюдяного звернення, на пошану до приватного і 

сімейного життя) [127, с. 54]. Хоча, наприклад, Н. В. Кальченко визначає право на 

життя як природну, невід‘ємну від людини можливість захисту недоторканності 

життя і свободи розпорядження нею, гарантовану нормами внутрішнього 

законодавства і міжнародно-правовими актами [128, с. 75]. Узагальнивши наукові 

підходи до визначення змісту права на життя у правовій науці, А. В. Соловйов 

доходить висновку, що в сучасній юридичній науці існують різні підходи до 

визначення змісту права людини на життя як особистого немайнового права. Одні 

автори розглядають його як право на збереження життя (індивідуальності) і 

розпорядження життям, у той час як інші – як право на «сприяння» життю, яке 

здійснює держава в розумінні створення так званих «необхідних умов існування» 

[129, с. 39]. 

Безумовно, що розуміння права на життя як права на гідне людське 

існування, що включає цілий ряд так званих суміжних прав (на освіту, на охорону 

здоров‘я, на свободу від принизливого або нелюдяного звернення, на пошану до 

приватного і сімейного життя) може мати право на існування, однак, на наш 

погляд, воно більше характеризує не зміст права на життя, а його місце в системі 

особистих немайнових прав людини, більше розкриває взаємозв'язок права на 

життя з іншими особистими немайновими правами. За такого розуміння права на 

життя незрозумілим стає статус тих прав, які начебто входять в його зміст, вони 

позбавляються автономного значення, що є неправильним. У зв’язку з цим  для 

нас більш прийнятним є розуміння особистого немайнового права на життя саме 

як права на фізичне існування людини та ті гарантії, що забезпечують це 

існування, вчинення зобов’язаними особами дій, спрямованих на збереження 

біологічного життя людини.   

У своєму дисертаційному дослідженні «Право на життя в системі прав 

людини» О. Г. Рогова вказує, що право на життя як одне з найважливіших 

людських прав поставлено під охорону таких галузей права, як кримінальне, 

цивільне, екологічне, захищається нормами медичного законодавства. Кожна 
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галузь права має власний інструментарій для захисту права людини на життя [130, 

с. 147]. У зв’язку з цим вона досліджує й прояви охорони права на життя у 

зазначених галузях права та законодавства. Однак не можемо не обумовити 

вузькість такого підходу, оскільки охорона та захист права на життя здійснюється 

й засобами цивілістичного процесу, зокрема, галуззю виконавчого 

процесуального права. 

Так, ст.55 Закону України «Про виконавче провадження» передбачає, що не 

допускається звернення стягнення на майно, зазначене в Додатку до цього Закону. 

Зокрема, п.п.6  та 8 цього Переліку передбачають, що стягнення за виконавчими 

документами не може бути звернено на: 1) запаси питної води, продукти 

харчування, необхідні для особистого споживання боржникові, членам його сім’ї 

та особам, які перебувають на його утриманні, - з розрахунку на три місяці або 

гроші, необхідні для придбання запасів питної води та продуктів харчування для 

боржника, членів його сім’ї та осіб, які перебувають на його утриманні, - з 

розрахунку трикратного розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день 

звернення стягнення, на кожну особу; 2) паливо, необхідне боржникові, членам 

його сім’ї та особам, які перебувають на його утриманні, для приготування 

щоденної їжі та опалення (протягом опалювального сезону) житлового 

приміщення. Очевидним є те, що наявність у Переліку такого майна свідчить про 

його спрямування саме на забезпечення біологічного життя людини, на 

запобігання смерті боржника та осіб, які знаходяться на його утриманні, від 

голоду та холоду. У зв’язку з цим можна стверджувати, що виконавчий процес 

однією з своїх гарантій містить недоторканність життя людини як особистого 

немайнового права.  

Право на життя охороняється у виконавчому процесі й низкою інших 

положень законодавства.  

Такою, зокрема, є ст.29 Закону України «Про виконавче провадження», 

згідно з якою виконавчі дії проводяться виконавцем у робочі дні, не раніше 

шостої і не пізніше двадцять другої години, якщо інше не передбачено цією 

статтею. Проведення виконавчих дій в інший час допускається, якщо невиконання 
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рішення створює загрозу життю чи здоров’ю громадян або якщо виконавчі дії, 

розпочаті до двадцять другої години, необхідно продовжити. Виходячи з того, що 

життя людини в Україні є найвищою соціальною цінністю, зволікання б з 

вчиненням виконавчих дій, яке б призводило до позбавлення людини життя, не 

може бути виправдане жодними іншими обставинами.  

Крім того, виконавче провадження за своєю природою є конфліктним, а 

застосування примусу при виконанні рішень суду може призвести до порушень 

громадського порядку. У зв’язку з цим право на життя знаходить свою охорону 

через залучення до виконавчого процесу працівників поліції, метою участі у 

виконавчому процесі яких є забезпечення громадського порядку при вчиненні 

виконавчих дій. Так, згідно з п.26 ч.1 ст.23Закону України «Про Національну 

поліцію» поліція відповідно до покладених на неї завдань вживає заходів для 

забезпечення публічної безпеки і порядку під час примусового виконання судових 

рішень і рішень інших органів (посадових осіб), а також вживає заходів, 

спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю державних виконавців, 

приватних виконавців та інших осіб, які беруть участь у вчиненні виконавчих дій. 

Відтак, поліція у процесі виконавчого провадження безпосередньо охороняє 

життя як особисте немайнове благо виконавців та інших осіб, які беруть участь у 

вчиненні виконавчих дій. 

Право на свободу та право на особисту недоторканність, як свідчить 

аналіз наукової думки, є досить непростими для розуміння, оскільки більше 

ґрунтуються на відповідних філософських поняттях. При цьому  досить часто ці 

два права фізичної особи у науці визначаються через одне право, що ще раз 

свідчить про їх непросту правову природу.  

Для нас очевидним є те, що право на свободу є загальним, яке знаходить свій 

прояв у різних більш вузьких за змістом правах щодо свободи певних сфер 

людини, які майже всі мають конституційну основу – право на свободу думки і 

слова (ст.34 Конституції), право на свободу світогляду і віросповідання (ст.35 

Конституції), право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські 

організації (ст.36 Конституції); право на свободу пересування, вільного вибору 
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місця проживання (ст.33 Конституції); право на свободу літературної, художньої, 

наукової і технічної творчості (ст. 54 Конституції). 

У ЦК право на свободу та право на особисту недоторканність 

виокремлюються як два самостійних права, що, на наш погляд, є правильним. Це 

пов’язується з тим, що кожне з них має свій зміст, про що буде йтися далі.  

Право на свободу визначається у науці як можливість людини бути 

незалежною від інших людей, вільно здійснювати передбачені Конституцією і 

законами України права, проявляти власну волю у своїх висловлюваннях, вчинках 

і діяльності згідно з власними світоглядними уявленнями та переконаннями без 

будь-яких обмежень, якщо такі обмеження прямо не передбачені Конституцією і 

законами України [131, c. 121]. Однак, очевидно, що воно залежить від того 

значення, яке  вкладаємо в поняття «свобода», а воно є багатозначним та означає : 

1) відсутність політичного й економічного гноблення, утиску й обмежень у 

суспільно-політичному житті якого-небудь класу або всього суспільства; 2) 

перебування не під арештом, не ув’язненим, не в неволі; 3) життя, існування без 

залежності від кого-небудь, можливість поводитися на свій розсуд, простота, 

невимушеність; 4) можливість діяти без перешкод і заборон у якій-небудь галузі; 

5) філософська категорія – можливість вияву суб’єктом своєї волі в умовах 

усвідомлення законів розвитку природи і суспільства; 6) легкість, відсутність 

ускладнень у чому-небудь [132, c. 255].  

Не дивлячись на таке багатозначне розуміння свободи, в межах наведеного 

дослідження вважаємо за необхідне розуміти його як стан особи, при якому вона 

не перебуває під арештом, не є ув’язненою та не є в неволі. Таке розуміння 

свободи дає змогу юридичного аналізу права на свободу у цивілістичному процесі 

саме в аспекті можливості її бути підданою таким обмеженням за невиконання 

цивільних обов’язків. Натомість право на особисту недоторканість необхідно 

розуміти в тих його значеннях, які містяться у ч.2 ст.289 ЦК, а саме  неможливість 

фізичної особи бути підданою катуванню, жорстокому, нелюдському  або такому, 

що принижує її гідність, поводженню чи покаранню. Відтак, неможливим є у 

цивілістичному процесі заподіяння особі сильного фізичного болю або фізичного 
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чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших 

насильницьких дій з метою, наприклад, примусити боржника вчинити дії на 

виконання рішення суду тощо.  

У цивілістичному процесі України  про особливості реалізації права на 

свободу (точніше навіть можливості обмеження цього права) можна вести мову в 

аспекті доцільності запровадження у виконавчому процесі так званого цивільного 

арешту (щось на зразок інститутів арешту чи позбавлення волі у кримінальному 

та кримінально-процесуальному законодавстві України, чи адміністративного 

арешту як адміністративного стягнення) за невиконання цивільно-правових 

зобов’язань, що є відомим багатьом правовим системам інших країн [ 126, c.108]. 

Так, можливість застосування до боржника цивільного арешту відомі 

законодавству США, Великої Британії, ФРН, Ізраїлю, Нідерландів, Естонії та 

деяких інших країн. У США, наприклад, боржник може бути арештований у двох 

випадках: 1) якщо він відмовляється надати необхідну для виконання рішення 

інформацію, зокрема, про наявність у нього майна та про його місцезнаходження; 

2) ухилення платоспроможних батьків від сплати аліментів на утримання своїх 

неповнолітніх дітей [133, c. 38-43; 134, с. 36]. Рідкісним на сьогодні є цивільний 

арешт у Нідерландах, хоча ще донедавна він застосовувався досить часто з метою 

забезпечення погашення всіх грошових зобов’язань. Цивільний арешт 

застосовується у Нідерландах для примусу боржника до виконання визначених 

рішенням дій, якщо їх виконання не може бути доручено третім особам, при 

виконанні рішень про зобов’язання боржника утриматись від вчинення 

визначених рішенням дій, а також з метою виконання рішень про стягнення 

аліментів [135, с. 351-366]. Десь схожими є також випадки застосування арешту у 

виконавчому процесі Естонії. 

Аналіз законодавства про виконавче провадження вказаних  країн свідчить 

про те, що цивільний арешт у цих країнах має приватно-правову природу, 

здійснюється за рахунок стягувача та має на меті стимулювати боржника до 

виконання зобов’язань, визначених судовим рішенням [126, c.109]. 
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Законодавству України поняття цивільного арешту за невиконання цивільно-

правового зобов’язання не є відомим, хоча загалом обмеження свободи як 

особистого немайнового права особи за невиконання рішення суду застосовується 

в межах кримінальної відповідальності за вчинення низки злочинів, передбачених 

ст. 382 КК (умисне невиконання судового рішення, санкція за яке передбачає 

позбавленням волі на строк до трьох років, а при обтяжуючих обставинах – на 

строк від трьох до восьми років), ст.164 КК (ухилення від сплати аліментів на 

утримання дітей, санкція за яке передбачає арешт на строк до трьох місяців або 

обмеження волі на строк до двох років, а при обтяжуючих обставинах – арешт на 

строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк від двох до трьох 

років) та ст.165 КК (ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних 

батьків, санкція за яке передбачає обмеження волі на строк до двох років, а при 

обтяжуючих обставинах – обмеження волі на строк від двох до трьох років. Однак 

зрозуміло, що поняття «цивільний  арешт» з його приватно-правовою природою 

та характерними особливостями, насамперед, метою стимулювання боржника до 

виконання визнаного рішенням суду зобов’язання та за рахунок сягувача, не є 

тотожним існуючим в Україні і зазначеним вище кримінально-правовим 

покаранням. 

Насамперед, треба враховувати, що питання обмеження права на свободу за 

невиконання цивільно-правових зобов’язань має міжнародно-правове 

регулювання. Так, ст.11 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, 

прийнятого Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 16.12.1966 

[136], передбачає, що ніхто не може бути позбавлений волі на тій лише підставі, 

що він не в змозі виконати якесь договірне зобов'язання. Відтак, оскільки цей 

Міжнародний пакт було ратифіковано Україною Указом Президії Верховної Ради 

Української РСР №2148-VIII від 19.10.1973 [137], це безумовно повинно бути 

враховано. 

Крім того, на наш погляд, ідея втілення цивільного арешту в правовій системі 

України з огляду на те, що вона є більш поширеною в країнах загального права, 

потребує істотного вивчення.  Зважаючи  на існування у сучасному  виконавчому 
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провадженні в Україні істотних зловживань сторін, причому не лише боржника, а 

й стягувача, при здійсненні своїх прав, загалом є загроза і щодо таких зловживань 

при запровадженні цивільного арешту. Однак допустити у цьому випадку 

ймовірність зловживань правом на свободу як одним із фундаментальних прав 

людини та особистим немайновим правом, що забезпечує природне існування 

людини, для держави загалом є неприйнятним. Відтак, це питання вимагає 

серйозного дослідження [ 126, c.109].     

З правами на свободу та особисту недоторканність у цивілістичному процесі 

як особистими немайновими правами фізичної особи, на наш погляд, також 

пов’язана низка інших процесуальних дій чи заходів, що здійснюються щодо 

особи – учасника процесу всупереч її волі. Насамперед, такими заходами можуть 

бути заходи процесуального примусу. Як зазначає з цього приводу К. В. Куцик, 

застосування заходів процесуального примусу судом здійснюється всупереч волі 

та бажанню правопорушника шляхом вжиття заходів фізичного чи 

психологічного впливу та завжди пов’язане з деякими обмеженнями прав і свобод 

[138, с.133]. На наш погляд, заходами процесуального примусу, якими 

зачіпаються права на свободу та особисту недоторканість, є такі заходи, як 

видалення особи із залу судового засідання та привід.  

Не дивлячись на те, що у науці висловлені думки щодо досить ґрунтовного і 

вичерпного регламентування законодавцем підстав та порядку застосування 

заходів процесуального примусу [138, с. 133], на наш погляд, це не відповідає 

дійсності. Так, очевидно не може вважатися належним чином урегульованим 

питання застосування такого заходу процесуального примусу у цивільному 

процесі, як видалення з залу судового засідання. 

Згідно з ч.1 ст.144 ЦПК до учасників цивільного процесу та інших осіб, 

присутніх у судовому засіданні, за порушення порядку під час судового засідання 

або невиконання ними розпоряджень головуючого застосовується попередження, 

а у разі повторного вчинення зазначених дій – видалення із залу судового 

засідання. Відтак, видалення особи з зали судового засідання полягає у залишенні 

особою, стосовно якої винесено судом ухвалу про видалення, самостійно або 
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примусово зали судового засідання. Звичайно, що якщо за наслідками 

постановлення судом ухвали про видалення особи з зали судового засідання вона 

відмовляється це зробити, то таке видалення здійснюється судовим 

розпорядником у взаємодії з поліцією  в примусовому порядку.  

К.В. Куцик правильно звертає увагу на те, що законодавством не 

передбачено, які дії можуть бути кваліфіковані як порушення порядку в залі 

судового засідання, та що в кожному конкретному випадку суд вирішує, чи 

порушує особа встановлений порядок, керуючись при цьому своїм внутрішнім 

переконанням про громадський порядок, однак не вважає це неправильним [138, 

с. 134]. На наш погляд, це можна розглядати як недолік законодавства, причому 

такий, що в деяких випадках призводить до суттєвого порушення прав учасників 

процесу.   

З аналізу судової практики вбачається, що як порушення порядку в залі 

судового засідання здебільшого розцінюються суперечки та сварки між 

сторонами, гучні репліки, жвава жестикуляція присутніх тощо [139, с. 214-215]. 

Зазвичай, такі порушення дійсно можуть слугувати підставами для видалення 

особи з зали судового засідання. Однак  у науці про адвокатуру та у практиці 

кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури небезпідставно вказується на 

фактичні зловживання судом своїми процесуальними правами щодо вилучення 

адвокатів із зали судового засідання та притягнення їх до адміністративної 

відповідальності за неповагу до суду у зв’язку з принциповістю адвокатів у 

відстоюванні прав своїх клієнтів [114, с. 273-274; 140; 141; 142]. Відтак, активна 

позиція учасника процесу щодо відстоювання своїх прав, або ж навіть звертання 

учасником процесу уваги суду на його незаконних діяннях під час розгляду 

справи може викликати незаконні дії суду щодо видалення такого учасника 

процесу з зали судового засідання. Очевидно, що доцільно було б у законодавстві 

з метою запобігання виникнення таких випадків принаймні навести перелік 

порушень порядку під час судового засідання, за вчинення яких можливе 

вилучення учасника процесу із зали судового засідання.  
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Щодо приводу як заходу процесуального примусу, яким може бути 

обмежено особисте немайнове право фізичної особи – учасника процесу на 

свободу, то аналіз процесуального законодавства свідчить про існування у 

цивільному процесі приводу свідка та відповідача, а у виконавчому процесі – 

приводу боржника. 

Так, згідно зі ст. 147ЦПК належно викликаний свідок, який без поважних 

причин не з'явився в судове засідання або не повідомив про причини неявки, 

може бути підданий приводу через органи Національної поліції з відшкодуванням 

у дохід держави витрат на його здійснення. Раніше, у разі ухилення відповідача 

від проведення судово-біологічної (судово-генетичної) експертизи у справах про 

визнання батьківства, материнства, суд мав право постановити ухвалу про 

примусовий привід на проведення такої експертизи (ч.2 ст. 146 ЦПК). У цій 

ситуації можна було застосовувати ч. 3 ст. 28 Конституції України, оскільки 

жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи 

іншим дослідам. Тому автором підтримано зміни, які були внесені до нового ЦПК 

про виключення такого заходу, як примусовий привід, для проведення експертизи 

у разі ухилення відповідача від проведення судово-біологічної (судово-

генетичної) експертизи у справах про визнання батьківства, материнства, оскільки 

він суперечив конституційному принципу та основоположній свободі людини. 

Його застосування в цивільному процесі породжувало не тільки опір, а й 

наступний захист прав такої особи. У той же час, у п. 14 ч. 3 ст. 18 Закону України 

«Про виконавче провадження» має місце положення про те, що у разі, якщо 

боржник без поважних причин не з’явився за викликом виконавця, останній має 

право звернутися до суду щодо застосування до нього приводу. Це положення так 

само викликає зауваження, оскільки сутність виконавчого провадження – 

примусове виконання рішення, але ж не проти конкретної особистості. Навіщо 

примусово приводити боржника і куди? При вчиненні виконавчих дій боржник 

має комплекс прав та обов’язків, які він може особисто доручити реалізувати 

представнику або йому має бути призначений представник – адвокат, який 

грамотно  реалізовуватиме його інтереси у виконавчому провадженні. Отже, 
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зазначені обмеження особистих немайнових прав у виконавчому провадженні, на 

нашу думку, виглядають не зовсім обґрунтованими в аспекті досягнення цілей 

виконавчого провадження та фактично є не зовсім виправданою санкцією за 

невиконання  учасниками процесу своїх процесуальних обов’язків [ 126, c. 109]. 

Щодо особливостей гарантування права на недоторканість особи (боржника) 

у виконавчому процесі, то вважаємо, що за будь-яких умов особа, насамперед, 

особа боржника у виконавчому процесі, не може бути піддана катуванню, 

жорстокому, нелюдському або такому, що принижує її гідність, поводженню чи 

покаранню. Можливості вчинення таких дій щодо боржника заборонено законом. 

Право на недоторканність житла було досліджено багатьма провідними 

вченими України [ 143; 144; 145; 146], але ми не будемо аналізувати житлові 

правовідносини в контексті їх процесуальної складової [147], з чим важко 

однозначно погодитися. В ст. 30 Конституції кожному гарантується 

недоторканність житла, отже не допускається проникнення до житла чи до іншого 

володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим 

рішенням суду. У ЦК право на недоторканність житла врегульовано у ст. 311, 

згідно з якою житло фізичної особи є недоторканним. Проникнення до житла чи 

до іншого володіння фізичної особи, проведення в ньому огляду чи обшуку може 

відбутися лише за вмотивованим рішенням суду. Фізична особа не може бути 

виселена [103, 104, 105] або іншим чином примусово позбавлена житла, крім 

випадків, встановлених законом. 

При з’ясуванні сутності права на недоторканність житла необхідно 

відірватися від майнової складової права на житло. Щодо цього досить правильно 

висловилася Л. О.Красавчикова,що  недоторканність житла – це недоторканність 

не об’єкта... Це недоторканність одного з елементів особистого життя громадян 

[148, с. 50–62]. 

У науці цивільного права встановлено, що особливістю змісту права на 

недоторканність житла, на відміну від інших немайнових прав, є те, що в 

національному законодавстві та теорії права воно ґрунтується переважно на 

регламентації заборонювальної поведінки (негативних елементів змісту), а не на 
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засадах поведінки дозвільного типу [149, с. 8]. Однак, як  вбачається, такий підхід 

не зовсім відповідає особливостям регламентації права на недоторканність житла 

у цивілістичному процесі  

Проблематика недоторканності житла у цивілістичному процесі, на наш 

погляд, зачіпає при вирішенні судом два процесуальних питання: 1) при 

вирішенні питання щодо тимчасового вилучення доказів для дослідження судом у 

порядку ст.93 ЦПК та подальшого виконання ухвали суду з цього питання ; 2) при 

вирішенні судом питання щодо надання дозволу виконавцю на примусове 

проникнення до житла боржника чи іншої особи. Правове регулювання  цих 

питань не можна визнати належним. 

Так, ст. 144 ЦПК передбачає, що у разі неподання без поважних причин 

письмових чи речових доказів, що витребувані судом, та неповідомлення причин 

їх неподання суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів 

для дослідження судом. В ухвалі про тимчасове вилучення доказів для 

дослідження судом зазначаються: ім'я (найменування) особи, у якої знаходиться 

доказ, її місце проживання (перебування) або місцезнаходження, назва або опис 

письмового чи речового доказу, підстави проведення його тимчасового 

вилучення.  

У переліку відомостей, що їх повинна містити ухвала про тимчасове 

вилучення доказів, немає вказівки про наявність тих відомостей, що місять 

вказівку про місце знаходження доказів. Вказівки лише на певну особу, в якої 

знаходяться ці докази, на наш погляд, недостатньо. В особи може бути кілька 

приміщень у власності, в особи може бути навіть кілька місць проживання, відтак 

де вилучати докази – незрозуміло.    

За попередньою редакцією ЦПК навіть виникала дискусія з цього важливого 

питання. С.Я. Фурса при аналізі цього положення законодавства цілком 

обґрунтовано  ставить питання щодо того, що в цій статті ЦПК нічого не сказано 

про те, яким чином та ким повинно проводитися таке вилучення. Виходячи з ч. 2 

ст. 93 ЦПК України (тепер ст. 146 нового ЦПК), доказ може знаходитися за 

місцем проживання (перебування) або знаходження особи. Тому виникає 
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запитання: хто може проникнути у житло особи, якщо вона буде проти цього, та 

витребувати доказ, адже це порушення конституційного принципу – охорони 

житла? Чи може таке вилучення доказу здійснюватися державним виконавцем чи 

працівниками правоохоронних органів [150, с. 405]?   

В.М. Кравчук та О.І. Угриновська вбачали за доцільне у майбутньому 

запровадити проведення тимчасового вилучення доказів судовим розпорядником 

за аналогією з проведенням обшуку та виїмки, які здійснюються за правилами 

кримінально-процесуального законодавства [36, с. 305]. Така думка була цікавою, 

однак не повністю прийнятною. Вважаємо, що з огляду на можливу необхідність 

застосування примусу при виконанні ухвали суду про тимчасове вилучення 

доказу у випадку відмови особи добровільно видати такий доказ, цілком 

виправданим є передання виконання цієї ухвали органам державної виконавчої 

служби. Самі ці органи, виходячи з їх компетенції, зможуть найбільш 

кваліфіковано забезпечити її виконання. На наш погляд, судові розпорядники не 

наділені тими можливостями для забезпечення порядку виконання ухвали суду, 

як державні виконавці, а також вони мають забезпечувати порядок у судовому 

засіданні.    

Однак цікавою є та частина пропозиції, що стосується порядку виконання 

ухвали суду за аналогією з проведенням обшуку та виїмки, які здійснюються за 

правилами кримінально-процесуального законодавства.  

І дійсно, якщо особа відмовиться видати добровільно, наприклад,  доказ, то 

перед тим, як його вилучити, його треба віднайти. І зробити це, напевно, буде 

нелегко й з огляду навіть на те, що його вже може не бути у тому чи іншому 

приміщенні. І тут виникає цілком обґрунтоване питання щодо того, чи 

правильним буде, якщо державний виконавець (судовий розпорядник чи інша 

уповноважена особа)  здійснюватиме фактично обшук приміщення, чи 

прийнятною буде ця дія у цивілістичному процесі? На наш погляд, навряд чи. 

Здійснення обшуку приміщення зачіпає не лише особисте немайнове право особи 

на недоторканність житла, а й багато інших прав фізичних осіб (наприклад, 

особистої недоторканості), а рівень втручання тут у приватне життя особи буде 
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настільки високим, що очевидно виходитиме за межі доцільності проведення 

такого обшуку у цивільному процесі. Чого не можна сказати, наприклад, про 

обшук у кримінальному провадженні, де таке ж саме втручання пояснюється 

значно більшим пріоритетом тих інтересів, які викликають необхідність у його 

проведенні та їх захисту. Крім того, треба враховувати, що процесуальний закон 

говорить не про обшук з метою вилучення, як це має місце у кримінальному 

процесуальному законі, а про вилучення доказу у місці його знаходження. На наш 

погляд, при такому вилученні доказу у цивільному процесі більш доцільно 

говорити про можливість його вилучення за правилами, притаманними 

проведенню такої слідчої дії, як виїмка, коли місцезнаходження доказу  наперед 

встановлено. В такому випадку завдання державного виконавця полягатиме 

винятково у забезпеченні вилучення доказу в особи та доставлення його до суду, 

навіть через можливе застосування примусу, а не про його віднайдення. У 

випадку ж коли внаслідок поверхневого огляду приміщення доказ не виявлено і 

особа його самостійно не видала, державний виконавець повинен скласти акт про 

неможливість виконання ухвали суду та надіслати його до суду для вирішення 

питання щодо порядку можливого подальшого її виконання.  

Окремими проблемами характеризується й правове регулювання питання про 

примусове проникнення виконавця до житла чи іншого володіння особи.  

Так, аналізуючи положення ст.376 ЦК Ю. В. Білоусов у 2010 році зазначав, 

що питання щодо застосування у виконавчому провадженні конституційного 

положення про недоторканність житла є доволі дискусійним. Пояснення цього 

зумовлюються тим, що окремі рішення суду безпосередньо передбачають або 

допускають проникнення до житла, оскільки іншим чином виконати їх у 

примусовому порядку неможливо. На його погляд, у справах про вселення-

виселення недоцільно встановлювати державному виконавцю обов’язок  

звертатися до суду, оскільки сама суть спору, який перебував на розгляду у суді, 

свідчить про необхідність вчинення дій щодо житла, у тому числі пов’язаних з 

примусовим проникненням до нього у разі відмови добровільно виконати 

відповідне рішення суду [151, с. 773]. На наш погляд, зазначене твердження є 
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обґрунтованим. Причому наведений недолік законодавства був частково усунутий 

з набуттям у 2016 році дії новим Законом України «Про виконавче провадження». 

На сьогодні чинна редакція п.4 ч.3 ст.18 Закону України «Про виконавче 

провадження» передбачає, що примусове проникнення на земельні ділянки, до 

житлових та інших приміщень у зв’язку з примусовим виконанням рішення суду 

про виселення боржника та вселення стягувача і рішення про усунення перешкод 

у користуванні приміщенням (житлом) здійснюється винятково на підставі такого 

рішення суду. Однак очевидно, що таке положення є досить обмеженим. Можна 

передбачити, що фактичне санкціонування судом дозволу на примусове 

проникнення до житла боржника може відбуватися й при вирішенні інших справ, 

як, наприклад, при наданні доступу підприємствам, що надають комунальні 

послуги фізичним особам, до приміщень останніх з метою огляду мереж, 

лічильників тощо. Можна погодитися з Ю.В.Білоусовим, що таким рішенням 

може бути й рішення про відібрання дитини [151, с. 773], але навряд чи наперед 

передбачається дозвіл суду на проникнення до житла у рішеннях про 

витребування майна з чужого незаконного володіння [151, с. 773]. Безумовно, що 

це питання потребує свого додаткового врегулювання у законодавстві.  

Право на сім’ю. Міжнародно-правові акти (ч.3 ст. 16 Загальної декларації 

прав людини та ч.1 ст.23 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) 

визначають сім’ю як природний і основний осередок суспільства та держави. 

Право на сім’ю має й конституційне регулювання – ст. 51 Конституції визначає, 

що сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються законом.  

У науці щодо змісту права на сім’ю немає єдності. Так, виходячи з положень 

ст.291 ЦК окремі науковці визначають, що право на сім’ю складається з кількох 

елементів: право на проживання в сім’ї своїх батьків; право на вихід з неї; право 

на заснування своєї сім’ї; право на недоторканність сімейного життя [152, с. 256]. 

Хоча, наприклад, З. В.Ромовська до змісту права на сім’ю пропонує додатково 

включати й такі правомочності, як можливість уживати заходи для збереження 

сім’ї, право на вибір форми організації свого сімейного життя, право на повагу до 

свого сімейного життя [153, с.23-25]. Ю.Ю.Черновалюк до запропонованих 
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правомочностей включає й такі елементи, як право на підтримання зв’язків із 

членами своєї сім’ї та заборона розлучення із сім’єю, всупереч волі особи, крім 

випадків, установлених у законі, тощо [154, с. 45]. 

Цивільне законодавство розглядає право на сім’ю у системі особистих 

немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, а його 

зміст визначає ст. 291 ЦК. Однак очевидно, що досить значне правове 

регулювання права на сім’ю здійснюється СК, через що окремі науковці 

пропонують швидше необхідність віднести право на сім’ю до окремих 

(спеціальних) особистих немайнових прав, що виникають у сфері сімейних, а не 

цивільних відносин [1, с. 261-262]. 

Не вдаючись до детального аналізу змісту права на сім’ю та його 

матеріально-правової природи,  не можемо не звернути увагу на ту обставину, що 

право на сім’ю є багатогранним та що, не дивлячись на начебто очевидну 

матеріально-правову природу цього права, його регулювання та охорона 

здійснюється й засобами процесуального права, зокрема цивілістичного процесу.  

Так, ст.63 Конституції визначає, що особа не несе відповідальності за 

відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких 

родичів, коло яких визначається законом. У розвиток цього положення 

Конституції ч.1 ст.71 ЦПК визначає такий перелік та передбачає, що фізична 

особа не має права відмовитися давати показання, крім показань щодо себе, 

членів сім’ї чи близьких родичів (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, 

син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач 

чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, над якою встановлено опіку чи 

піклування, член сім’ї або близький родич цих осіб). Зазначені положення 

процесуального законодавства, на наш погляд, є нічим іншим як такими, що 

спрямовані на охорону права фізичної особи на сім’ю. Пояснення того, чому 

особа звільняється від відповідальності за відмову свідчити, чому вона має право 

не свідчити проти своїх членів сім’ї та близьких родичів, на наш погляд, можна 

побачити лише у вирішенні конфлікту інтересів: процесуального обов’язку особи 

сприяти правосуддю у вигляді надання свідчень та особистого немайнового права 
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фізичної особи на сім’ю саме на користь останнього, оскільки наслідком такого 

свідчення може стати юридична відповідальність близьких людей [ 126, c.109-

110].  

Ураховуючи наведене, вважаємо, що особисте немайнове право фізичної 

особи на сім’ю поряд із зазначеними вище правомочностями, висловленими 

представниками матеріально-правової науки, включає в себе також й можливість 

члена сім’ї відмовитися від обов’язку свідчити як свідок у юридичному процесі, 

зокрема, й у цивілістичному [ 126, c. 110]. 

Такими, що спрямовані на охорону особистого немайнового права фізичної 

особи на сім’ю у цивілістичному процесі, можна розглядати й положення 

процесуального законодавства щодо можливості суду зупинити розгляд справи і 

призначити подружжю строк для примирення у справі про розірвання шлюбу (п. 4 

ч.1 ст. 251 ЦПК), розгляду судом справи про усиновлення в закритому судовому 

засіданні задля забезпечення таємниці усиновлення (ч.3 ст. 313 ЦПК) тощо.  

Відтак, узагальнюючи викладене, робимо висновок, що право на сім’ю поряд 

з матеріально-правовими складає також й цивілістично-процесуальні 

правомочності, а загалом право на сім’ю є комплексним, що врегульовується 

засобами й цивілістичного процесу. 

Право на особисті папери як особисте немайнове право цивільно-правового 

характеру визначене ст.303 ЦК. Як зазначає Р.О.Стефанчук, право на особисті 

папери як особисте немайнове право, крім можливості фізичної особи бути 

визнаною титульним володільцем цих особистих паперів та здійснювати увесь 

спектр повноважень власника щодо них, включає і можливість надавати згоду чи 

забороняти ознайомлення з особистими паперами [13, с. 511]. Досить близько до 

нього за своїм змістом стоїть і право на таємницю кореспонденції (ст.306 ЦК), 

яке визначає випадки надання згоди на поширення інформації, що містяться у 

такій кореспонденції. Загалом же обидва наведених права можна розглядати 

гарантіями права на приватне життя. 

У цивілістичному процесі питання реалізації права на особисті папери та 

таємницю кореспонденції пов’язані з правовим режимом оприлюднення наявної у 
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них інформації, а фактично дослідження їх як доказів. Як вбачається, не 

дивлячись на приділення цьому питанню у цивілістичному процесі надзвичайно 

багато уваги, його правове регулювання є далеким від належного. 

Так, ч. 8 ст. 7 ЦПК передбачає, що особисті папери, листи, записи 

телефонних розмов, телеграми та інші види кореспонденції можуть бути 

оголошені у судовому засіданні тільки за згодою осіб, визначених Цивільним 

кодексом України. Це правило застосовується також при дослідженні звуко- і 

відеозаписів такого самого характеру. Відтак, бачимо, що цивільна процесуальна 

форма передбачає отримання згоди суб’єктів особистого немайнового права 

(особи, якій належать особисті папери, іншої особи, особистого життя якої вони 

стосуються, особи, яка направила кореспонденцію та її адресата, або ж у разі їх 

смерті чітко визначених ЦК близьких родичів) на ознайомлення інших осіб у 

процесі з відомостями, що містяться в особистих паперах чи кореспонденції. Сама 

ж реалізація цих особистих немайнових прав у цивільному процесі та у 

цивільному праві виглядає начебто узгодженими між собою. Але чи  це так [155, 

c. 23]?   

Аналіз ст. 7 ЦПК дає змогу дійти висновку, що процесуальний закон 

фактично був усунений від належного врегулювання цих особистих немайнових 

правовідносин, які є процесуальними за своїм змістом та вимагають належної 

регламентації саме у процесуальному законі. Так, ст.7 ЦПК встановлює 

обмеження на оголошення, наприклад, кореспонденції у судовому засідання, яке 

може бути здійснене тільки за згодою осіб, визначених ЦК (особи, яка направила 

ю кореспонденцію та адресата), однак що означає у зв’язку з цим, наприклад, 

словосполучення «оголошення кореспонденції у засіданні» у ЦПК з огляду на 

процедури дослідження доказів та покладення їх в основу судового рішення, 

досить чітко не зрозуміло [ 126, c.110]. 

Натомість вбачається, що на противагу цьому ЦК, навпаки, настільки 

захопився регулюванням права на таємницю кореспонденції, що фактично 

вийшов за межі регулювання цього особистого немайнового права як цивільного 

та почав здійснювати, зокрема, й регулювання цивільних процесуальних 
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правовідносин. Частина 4 ст.306 ЦК визначила, що кореспонденція, яка 

стосується фізичної особи, може бути долучена до судової справи лише у разі, 

якщо в ній містяться докази, що мають значення для вирішення справи. 

Інформація, яка міститься в такій кореспонденції, не підлягає розголошенню. 

Відтак, відразу ж закрадаються сумніви щодо доречності  цієї норми у ЦК.   

Крім того, виникає питання наскільки доцільними є такі жорсткі обмеження 

на можливість дослідження особистих паперів чи кореспонденції у суді, якщо 

воно стосується обставин справи, а наявна у них інформація необхідна для 

правильного вирішення справи?  

Аналізуючи зазначене положення ст.7 ЦПК, В.В.Городовенко зазначає, що 

ця норма є важливою гарантією права особи на приватність, закріпленого на 

конституційному рівні, й вона необґрунтовано відсутня в інших процесуальних 

кодексах [156, с. 42]. Однак, на нашу думку, ця норма є не досить прийнятною для 

цивільного судочинства.  

Якщо у сфері приватно-правових відносин визначені ст. 303 ЦК обмеження 

на розповсюдження інформації, що містяться у особистих паперах, є цілком 

правильним та обґрунтованим, то для судочинства це не виглядає таким.  

Так, аналізуючи проблеми застосування ст. 7 ЦПК, С.Я.Фурса зазначає, що 

коли йдеться про спір між особою, яка надіслала лист, і адресатом, то такий лист 

може використовуватися у суді як доказ без згоди іншої сторони. Це положення 

С.Я.Фурса вважає раціональним і відповідним правам сторін [150, с. 50]. 

Погоджуючись загалом з оцінкою такого положення як раціонального та такого, 

що відповідає правам сторін, не можемо не звернути увагу на те, що зроблений 

С.Я.Фурсою висновок прямо з закону не вбачається – ні з ЦК, ні з ЦПК. 

Уважаємо, що це є логічний і раціональний висновок, який повинен прямо бути 

закріпленим в законі. Наведемо його додаткове обгрунтування. На розвиток цієї 

позиції С.Я. Фурси наведемо додаткові аргументи. Головним аргументом є те, що 

суд має ознайомитися з усіма матеріалами справи, повинен проаналізувати усі 

докази, наявні у справі, та  надати їм оцінку і врахувати їх при постановленні 

рішення, а також відобразити в рішенні, на підставі яких доказів він дійшов до 
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того чи іншого висновку, а які докази не взяв до уваги та чому. Отже, суд при 

оцінюванні всіх доказів, які є у справі, має враховувати й ті, які не будуть 

оголошуватися в судовому засіданні. Логіка цивільного процесу полягає в тому, 

що до справи долучаються лише відносні докази, отже і листи мають відношення 

до вирішуваних питань і вони мають досліджуватися судом для об’єктивного 

вирішення справи. Хоча необхідність аналізу таких доказів, на нашу думку, й має 

визначати необхідність проведення  закритого судового засідання з метою 

збереження  інформації, яка міститься в листах, від сторонніх осіб [ 155, c.24].   

Загалом же вважаємо, що охорона та захист особистих немайнових прав  

на особисті папери та таємницю кореспонденції на сьогодні у ЦПК та ЦК є 

зарегульованими. Внаслідок існуючих колізій та використання недосконалої 

термінології встановлені механізми запобігання розголошенню таємниці, що 

міститься у особистих паперах чи кореспонденції, можуть виглядати суттєвою 

перешкодою для правосуддя. При цьому, за аналогією із захистом та охороною 

інших охоронюваних законом таємниць основою такої охорони повинні бути не 

дозволи осіб на використання паперів чи кореспонденції як доказів у суді, а 

закрите судове засідання. Відтак, у разі, якщо у процесі виникає необхідність 

оголошення особистих паперів чи кореспонденції, повинно проводитися закрите 

судове засідання з усіма наслідками, які воно тягне, і таким чином положення 

цивільного права будуть дотримані. З метою покращення правового регулювання 

цього питання необхідно виходити з того, що така охорона та захист особистих 

немайнових прав на особисті папери та таємницю кореспонденції у цивільному 

судочинстві повинні визначатися ЦПК, а не ЦК. Загалом потребують 

удосконалення процедури проведення таких судових засідань [126 , c.110-111]. 

При дослідженні права на особисті папери та його регламентування засобами 

цивілістичного процесу не можна не звернути увагу на ще одну проблему, яка 

потребує свого вирішення у науці та практиці.  

Так, у науці цивільного права право на особисті папери розглядається як 

складне, що має такі правомочності: а) право авторської належності; б) 

правомочності щодо користування і розпорядження матеріальним об’єктом цього 
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права; в) диспозитивні правомочності, які, з одного боку, надають автору повноту 

свободи у створенні і веденні особистих документів, а з іншого, – відхиляють 

будь-які втручання в особисте життя громадянина шляхом втручання в його 

особисту документацію [157, с. 107; 158, с. 104-106; 159, с. 15]. Відтак, право на 

особисті папери розглядається через авторське право, право власності та особисте 

немайнове право [155 , c. 26].     

З огляду на те, що особисті папери розглядаються у науці цивільного права 

не лише як об’єкт особистого немайнового права, а й як об’єкт права власності, це 

очевидно викликає питання щодо можливості звернення стягнення на них у 

виконавчому провадженні. Зокрема, в рішенні суду потенційно може бути 

відображена вимога про повернення листів тій особі, яка їх написала, у зв’язку з 

використанням інформації проти автора листів тощо. Безумовно, що така 

процедура звернення стягнення на особисті папери повинна узгоджуватися з 

особистим немайновим правом фізичної особи, а питання такого звернення слід 

чітко прописати у Законі України «Про виконавче провадження» [126, c.111].  

Право фізичної особи на власне зображення як особисте немайнове право 

фізичної особи є недостатньо врегульованим у чинному цивільному 

законодавстві, про що зазначається у науковій літературі [160, с. 351]. Загалом це 

право врегульовується не шляхом визначення правомочностей, що їх має фізична 

особа, а через врегулювання питання захисту інтересів фізичної особи при 

проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок (ст.307 ЦК), а також права на 

особисті папери (ст.303 ЦК) та охорони інтересів фізичної особи, яка зображена 

на фотографіях (ст.308 ЦК). Ці норми, як і загалом правове регулювання питань 

захисту та охорони фізичної особи на власне зображення розглядаються як 

гарантії реалізації багатьох інших особистих немайнових прав, таких як права на 

індивідуальність (ст.300 ЦК), права на особисте життя та його таємницю (ст.301 

ЦК), права на повагу до гідності та честі (ст.297 ЦК), права на недоторканність 

ділової репутації (ст.299 ЦК) тощо [13, с. 516].     

Виходячи з предмета нашого дослідження, виникає питання, наскільки 

положення цивільного законодавства щодо захисту права фізичної особи на 
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власне зображення є узгодженим з положеннями цивілістичного процесуального 

законодавства, яке врегульовує можливість знімання фізичної особи у процесі на 

фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку. Як вбачається, питання захисту інтересів 

фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок у цивільному 

процесі врегульовується через відносини, що стосуються проведення в залі 

судового засідання фото-, кіно-, теле- та відеозйомок, транслювання судового 

засідання по телебаченню. Як і з правом на особисті папери, ці відносини 

визначають сутність принципу гласності та відкритості судового розгляду [161, 

c.56]. 

Відтак, згідно з ч.1 ст.307 ЦК фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, 

теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, 

теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, 

на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру. Однак 

згідно з ч.4 ст. 7 ЦПК особи, присутні в залі  судового засідання, представники 

засобів масової інформаціі можуть проводити у залі судового засідання 

фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео-  та  

аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням 

обмежень , встановлених цим Кодексом. При цьому, деякі положення ст. 7 ЦПК є 

явно суперечливими, зокрема,  слід звернути увагу такий фрагмент (ч.12) :«Якщо 

під час закритого судового засідання буде встановлено, що інформація, для 

забезпечення нерозголошення якої розгляд справи або вчинення окремих 

процесуальних дій відбувалися в закритому судовому засіданні, вже є публічно 

доступною …, суд постановляє ухвалу про подальший розгляд справи у 

відкритому судовому засіданні». Тобто в такій ситуації потрібно з’ясовувати, хто і 

яким чином порушив правило про закрите судове засідання, до яких наслідків 

таке порушення призвело, зокрема, чи не вважають сторони свої немайнові права 

порушеними тощо, суд усупереч логіці вважає порушення допустимим і йде на 

подальше порушення прав сторін. З таким положенням ч. 12 ст. 7 ЦПК 

погодитися неможливо і його необхідно виключити із норми. Замість цього, на 

нашу думку, суд має з’ясовувати позицію сторін з цього приводу і лише за 
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наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, може продовжити розгляд 

справи у відкритому судовому засіданні. Тобто, закон не повинен слідувати за 

правопорушенням, а має встановлювати санкції за них. Тому  автор уважає, що за 

розголошення особою  відомостей,  які стали її  відомі  під час розгляду справи у 

закритому судовому засіданні до неї має  застосовуватися відповідальність у 

вигляді штрафу, а також у законі  має бути передбачена компенсацією завданої 

сторонам або одній із них немайнової шкоди [ 162, c. 65 ].  

Порівняльний аналіз зазначених положень законодавства показує, що 

цивільно-правове регулювання цих відносин допускає знімання особи на фото-, 

кіно-, теле- чи відеоплівку навіть за відсутності її згоди, якщо воно проводяться 

відкрито, зокрема, на заходах публічного характеру. Цілком безспірним виглядає 

твердження, що судове засідання й є таким заходом публічного характеру, а 

відтак згода особи на знімання її в судовому засіданні припускалася. Виходячи ж 

з ролі сучасних засобів масової інформації, які привертають увагу суспільства до 

найважливіших подій, а також ролі суду у вирішенні  правових ситуацій, 

позитивним явищем слід розцінювати фото- і кінозйомку, відеозапис тощо і тут 

має домінувати інтерес суспільства до протидії зловживанню правами з боку суду 

або однієї з осіб, яка бере участь у справі і не бажає розголосу, оскільки її роль в 

цьому судовому процесі негативна. Судове засідання є публічним заходом і у 

випадку проведення відкритого судового засідання кожний вправі здійснювати 

його запис, якщо це не заважає його проведенню [ 161, c.57].  

Очевидним також є те, що у цивілістичному процесі питання реалізації, 

захисту чи охорони особистого немайнового права фізичної особи на власне 

зображання стосується також законодавчо визначеної можливості фіксації 

цивілістичного процесу технічними засобами (проведення фото-, відеозйомки). 

Значними недоліками, а фактично повною її відсутністю характеризується 

фіксація технічними засобами нотаріального процесу, про що неодноразово 

зазначали вчені, а також відсутність регламентації використання фото-, 

відеозйомки у виконавчому провадженні, де психологічне напруження доволі 

часто є значно більшим, ніж у цивільному процесі тощо [ 162, c.66]. 
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Не дивлячись на значний розвиток, що його отримало нотаріальне 

процесуальне законодавство, в частині питання про фіксацію процесу жодних 

кроків зроблено не було. 

Уперше у науці питання про необхідність фіксації нотаріального процесу 

технічними засобами підняла С. Я.Фурса на прикладі такого нотаріального 

провадження, як посвідчення заповіту [163, с. 62], а розвинула Є.І.Білозерська. 

Зокрема, остання запропонувала проводити фіксацію нотаріального процесу за 

допомогою різних видів фіксації:  аудіофіксації, для якої пропонується 

використовувати диктофони з мікрокасетами;  відеофіксації з використанням 

будь-яких відеокамер, що мають порти для з’єднання з комп’ютером [164, с. 203]. 

При цьому, як зазначає С.Я.Фурса, з метою надання фіксації нотаріального 

процесу офіційного значення та з урахуванням принципу єдиної нотаріальної 

процесуальної форми процедура фіксації має бути законодавчо закріплена, хоча 

тепер немає перешкод для фіксування процедури нотаріального посвідчення 

заповіту за допомогою звуко-, відеозапису, оскільки частиною другою ст.57 ЦПК 

(нині- ст. 100 нового ЦПК- І.Б.) передбачений такий засіб доказування [163, с. 62]. 

Не заперечуючи необхідності законодавчого закріплення процедури фіксації 

нотаріального процесу технічними засобами, а навпаки, підтримуючи її, не 

можемо не обумовити, що на сьогодні перешкоди у фіксації технічними засобами 

процедури нотаріального провадження з посвідчення заповіту, як і будь-якого 

іншого нотаріального провадження, все ж таки є і полягають вони у необхідності 

отримання нотаріусом, виходячи з положень ст.307 ЦК, згоди на це осіб, які 

беруть участь у нотаріальному провадженні, зокрема, особи, яка звернулася до 

нотаріуса за посвідченням заповіту. Але тут можна дійти іншого висновку, що 

оскільки заповідач звернувся до нотаріуса за посвідченням заповіту, то і сам він 

буде клопотати про  таку фіксацію, оскільки нотаріус не може це робити із 

власної ініціативи, бо така фіксація мабуть буде оплатною, оскільки для цього 

потребується певне обладнання, касети, дискети тощо. Щодо інших правочинів, 

то можливо така згода  інших суб’єктів нотаріального процесу потрібна, якщо про 

це буде клопотати один із них, наприклад, інших спадкоємців. І це є чи не єдиною 
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перешкодою для такої фіксації. Представляється, що відеозапис нотаріального 

провадження може здійснюватися, але його необхідно пропагувати в контексті 

більших гарантій прав осіб, а також неможливості його використання без згоди 

заінтересованих осіб, оскільки на такий запис поширюватиметься нотаріальна 

таємниця [162 , c.66].  

Якщо ж дослідити положення виконавчого процесу, то помітимо, що воно 

досить спрощено підходить до врегулювання виконавчих процесуальних 

відносин, котрі  виникають з особистого немайнового права фізичної особи на 

власне зображення. Так, п.17 ч.3 ст.18 Закону України «Про виконавче 

провадження» передбачає, що виконавець під час здійснення виконавчого 

провадження має право застосовувати у ході примусового виконання рішень 

фото- і кінозйомку, відеозапис. Відтак, як вбачається, Закон жодним чином не 

обмежує виконавця у його праві на зйомку особи, отриманням він неї будь-якої 

згоди, і це притому, що така зйомка може відбуватися навіть у приміщенні (житлі) 

особи боржника при проведенні опису майна. Не дивлячись на таке спрощене 

регулювання, вважаємо, що законодавець правильно зробив, коли не обмежив 

право виконавця на проведення фото- і кінозйомки чи відеозапис отриманням 

згоди осіб – учасників виконавчого провадження на це. Виконавчий процес як 

публічний з метою забезпечення його законності вимагає належної фіксації дій 

учасників цього процесу. При цьому усі його учасники повинні розуміти, що 

очевидно публічний характер виконавчого провадження нівелює цивільно-правові 

гарантії щодо необхідності отримання їх згоди на проведення фото-, кінозйомки 

чи відеозапису їх зображення.  Однак автор уважає, що такі записи мають 

процесуальну специфіку – підтвердження законності дій виконавця, тому не 

можуть поширюватися без згоди на це осіб, які були присутніми під час вчинення 

виконавчих дій. Так само залишається відкритим й питання щодо можливості 

репортерів здійснювати фільмування виконавчого процесу щодо конкретних 

суб’єктів [ 162, c.67].  

Право на опіку та піклування мають згідно зі ст.292 ЦК малолітні, 

неповнолітні особи, а також фізичні особи, які визнані недієздатними або 
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цивільна дієздатність якої обмежена. Опіка та піклування встановлюються з 

метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів 

малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не 

можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки (ст. 55 ЦК). 

Як зазначається у науці, зокрема, у матеріальному праві, право на опіку, 

піклування, перш за все, складається з прав дитини, над якою встановлено опіку 

або піклування [13, с. 489]. Крім того, це право також проявляється в правах 

повнолітніх осіб, які за станом здоров’я позбавляються можливості самостійно 

реалізовувати свої права та здійснювати свої обов’язки.   

У всіх видах цивілістичного процесу особисте немайнове право фізичних 

осіб на опіку та піклування реалізується, насамперед, у правомочностях 

малолітніх, неповнолітніх осіб, а також фізичних осіб, які визнані недієздатними 

або цивільна дієздатність яких обмежена, вести справу через законного 

представника.  

У теорії цивільного процесу, яка є найбільш розробленою з усіх різновидів 

наук цивілістичного процесу, представництво розглядається у двох значеннях – 

матеріально-правовому та процесуальному. При цьому визнається, що 

процесуальне представництво зазначених у ст.292 ЦК осіб є похідним від 

представництва у цивільному праві. 

Не дивлячись на значну розробленість у теорії інституту процесуального 

представництва, він є і надалі не зовсім досконалим, зокрема, у нотаріальному 

процесі.  

Так, наприклад, недоліком правового регулювання представництва у 

нотаріальному процесі Н.М.Бакаянова вважає те, що на відміну, наприклад, від 

судового представництва, в якому представник (зокрема,  адвокат) як учасник 

процесу завжди може діяти поряд з довірителем і це спеціально закріплено у 

законодавстві (ст. 58 ЦПК, ст. 55 КАС, ст. 56 ГПК), у законодавстві про нотаріат 

відповідної норми немає. Участь представника у нотаріальному процесі з погляду 

закону виключає участь у процесі тієї особи, яку представляють, що знову ж таки 
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свідчить про недосконалість  інституту  представництва у нотаріальному процесі 

та розгляд такого представництва як матеріального [114, с. 176-177].  

Не заперечуючи загалом думки Н.М.Бакаянової щодо недосконалості 

інституту представництва у нотаріальному процесі, не можемо не звернути увагу 

на лише частковій обґрунтованості наведеного нею положення. Слід підкреслити, 

що це положення є обґрунтованим лише щодо договірного представництва. У 

законному ж представництві і не лише в суді представник завжди діє не поряд з 

особою, яку представляє, а замість неї. Відтак, і в нотаріальному процесі, 

наприклад, опікун завжди діятиме замість особи, яку представляє, причому не 

лише як представник матеріально-правовий, а як процесуальний представник. Це 

викликане особливістю нотаріального процесу, в якому особи мають можливість 

вчиняти не лише процесуальні дії, а й матеріально-правові (наприклад, укладення 

правочину). І в цьому значенні дійсно законне представництво є гібридним, як 

назвала його Н.М.Бакаянова [114, с. 176]. 

Однак однією лише участю опікунів як представників у цивілістичному 

процесі особисте немайнове право фізичної особи на опіку та піклування у цьому 

процесі не обмежується. З метою належної реалізації та захисту у цивілістичному 

процесі цього права малолітніх, неповнолітніх чи недієздатних осіб 

процесуальний закон дає змогу брати участь у процесі органам опіки та 

піклування.   

Однак, якщо у ЦПК правовий статус органів опіки та піклування є чітко 

визначеним (вони є особами, які беруть участь у справі, а саме  органом, яким 

законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб (ст. 56 

ЦПК), то у нотаріальному процесі цей статус взагалі не обумовлений. На наш 

погляд, це можна пояснити лише загальною недосконалістю, а фактично взагалі 

відсутністю правового регулювання інституту суб’єктів нотаріальних 

процесуальних правовідносин у Законі України «Про нотаріат». Як зазначає 

С.Я.Фурса, у законодавстві про нотаріат відсутні спеціальні норми, які б 

регулювали питання процесуального становища суб’єктів нотаріального процесу, 

як це, наприклад, зроблено у ЦПК [165, с. 149]. Хоча автор не зовсім 
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погоджується з сучасною термінологією, коли особу, яка бере участь в справі, 

називають учасником справи (ст. 42 ЦПК).     

Однак взагалі поза межами здорового глузду та правової правосвідомості 

знаходиться визначене Законом України «Про виконавче провадження» місце 

органів опіки та піклування у виконавчому процесі. Так, проводячи поділ 

учасників виконавчого провадження на власне учасників такого провадження та 

осіб, яких за потреби для проведення виконавчих дій залучає виконавець, Закон 

представників органів опіки та піклування відносить до останньої групи поряд, 

наприклад, з понятими чи працівниками поліції. Такою класифікацією 

потураються всі основи процесуальної науки щодо загальної класифікації 

суб’єктів цивільних процесуальних відносин, нотаріальних процесуальних 

відносин [165, с.108-135] та виконавчого провадження[166, c.65; 167; 168]. Орган 

опіки та піклування як учасник виконавчого провадження, що має у такому 

провадженні юридичний інтерес, повинен міститися у групі юридично 

заінтересованих суб’єктів поряд зі сторонами та їх представниками, як це 

зроблено у цивільному процесі. Власне та діяльність та той інтерес, що вони 

мають у справі, є продовженням тієї діяльності та того інтересу, що вони мали у 

суді при розгляді справи. Відтак, вони повинні мати можливість реалізувати цей 

інтерес вже на стадії виконання рішення суду, оскільки в іншому випадку це 

нівелюватиме усю ту роботу, яка була проведена у суді. 

Право на опіку та піклування знаходить свою реалізацію також в існуванні 

окремих процесуальних прав малолітніх та неповнолітніх осіб у цивільному 

процесі. Тому переоцінити право на опіку та піклування у цивілістичному процесі 

важко, оскільки від реалізації такого права залежать не тільки майнові, а й 

немайнові права та інтереси тих осіб, які не здатні захистити їх особисто, тому 

цьому питанню варто приділити особливу увагу у виконавчому провадженні.  

Право на свободу пересування є конституційним правом людини та 

громадянина. Згідно зі ст. 33 Конституції кожному, хто на законних підставах 

перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір 



 119 

місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком 

обмежень, які встановлюються законом.  

Відтак, фізична особа має право на свободу пересування. Фізична особа може 

бути обмежена у здійсненні права на пересування лише у випадках, встановлених 

законом (ч.ч.1, 4 ст.313 ЦК). Нормативне визначення поняття «свобода 

пересування» міститься у ст.3 Закону України «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в Україні», згідно з якою свобода пересування – 

це право громадянина України, а також іноземця та особи без громадянства, які на 

законних підставах перебувають в Україні, вільно та безперешкодно за своїм 

бажанням переміщатися по території України у будь-якому напрямку, у будь-який 

спосіб, у будь-який час, за винятком обмежень, які встановлюються законом. 

На відміну від окремих особистих немайнових прав, щодо яких у 

цивілістичному процесі встановлено певні правомочності його носія у здійсненні 

особистого немайнового права, то щодо правового регулювання права на свободу 

пересування у цивілістичному процесі мову можна вести лише про встановлені 

обмеження цього права. 

Очевидно, одним із таких обмежень є існуюче у цивільному та виконавчому 

процесах обмеження боржника у праві виїзду за межі України, врегульовані 

положеннями ст.18 Закону України «Про виконавче провадження» та ст. 441 

ЦПК. Як правильно зазначає з цього приводу О.Є. Самбір, норми ст. 441 ЦПК, які 

врегульовують процесуальний порядок розгляду питання про тимчасове 

обмеження боржника у праві виїзду за межі України, є встановленим законом 

випадком обмеження фізичної особи у праві пересування відповідно до ч.4 ст.313 

ЦК [169, с. 241].  

Правове регулювання порядку застосування у виконавчому процесі 

тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України як заходу 

стимулювання боржника до виконання зобов’язань, покладених на нього судовим 

рішенням, на сьогодні є досить недосконалим, про що зазначається у правовій 

науці. Це викликано і проблемним питанням з юрисдикцією, і з невизначеністю у 

законі процесуальної форми вирішення подання виконавця, відсутністю меж 
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закріпленого у законі поняття «ухилення від виконання зобов’язань, покладених 

на боржника рішенням», відсутність негайного виконання ухвали суду про 

встановлення обмеження у праві виїзду за межі України тощо [169; 170; 171; 172]. 

Аналізуючи положення ст. 341 ЦПК, С. В.Щербак уважає, що це положення 

можна розцінювати як порушення прав боржника у виконавчому провадженні, 

адже закріплення такої  норми в ЦПК України не узгоджується з 

основоположними принципами цивільного судочинства, зокрема з принципом 

диспозитивності, за яким особи, щодо яких вирішуються будь-які питання у 

судовому засіданні, мають бути повідомлені про час і місце розгляду справи [173, 

с. 36]. Крім того, на думку С.В.Щербак, для виконавчого провадження не є 

характерним принцип таємниці вчинення виконавчих дій, відсутній зазначений 

принцип і у цивільному судочинстві, а тому непоінформованість боржника про 

наміри державного виконавця щодо обмеження його у праві виїзду за межі 

України також зачіпає права боржника у виконавчому провадженні [173, с. 36-37]. 

Як наслідок, на її погляд, існують сумніви у доцільності розміщення цієї норми 

саме у ЦПК України [173, с. 37]. 

Не заперечуючи загалом положення про те, що обмеження боржника у праві 

виїзду за межі України дійсно зачіпає права боржника, вважаємо це встановлене 

законом обмеження цілком необхідним та прийнятним. У такому підході до цього 

питання  солідарні з С. Я.Фурсою та Є. І.Фурсою, що доцільно питання 

тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за кордон розглядати як 

запобіжний і стимулюючий фактор для забезпечення належного виконання 

зобов’язань [171, с. 108]. Невідповідність же, як про те стверджує С. В.Щербак, 

положень ст.377-1 ЦПК (нині ст. 341 ЦПК) начебто принципам цивільного чи 

виконавчого процесів, на наш погляд, свідчить лише про зміну таких принципів із 

запровадженням цього правового інституту. Фактично, це вказує лише на 

необхідність удосконалення правового регулювання засад цивільного та 

виконавчого процесів, принципів цих процесів як їх правової основи, а не 

заперечує доцільність цього заходу стимулювання боржника до виконання своїх 

обов’язків з виконання судового рішення.    
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Однак, безумовно, з огляду на те, що обмеження боржника у праві виїзду за 

межі України стосується одного з найважливіших конституційних прав – 

особистого немайнового права людини на свободу пересування, це правове 

обмеження повинно мати належне правове регулювання. Не може при серйозному 

підході правове регулювання цього питання обмежуватися трьома реченнями, як 

це зроблено на сьогодні – одним реченням у Законі України «Про виконавче 

провадження» та двома – у ЦПК. Як цілком обґрунтовано висловилися С.Я.Фурса 

та Є.І.Фурса, вимагається у законодавстві конкретизувати підстави обмеження 

боржника у праві на виїзд за межі України, щоб такий захід не міг 

використовуватися з неправомірною метою і не став санкцією за наявність 

невиконаного зобов’язання замість того, щоб слугувати інструментом 

забезпечення виконання зобов’язань [171, с. 108-109]. 

Право на ім’я та його використання як цивільні особисті немайнові права 

фізичної особи  врегульовані у ст.ст.294, 296 ЦК. Щодо права на ім’я, то ст.294 

прямо не визначає кола повноважень, які становлять зміст цього права. Однак  

аналіз законодавства може призвести до висновку, що право на ім’я фізичної 

особи як особисте немайнове право включає такі повноваження: а) володіння, 

користування і розпорядження своїм іменем; б) вимагання від інших осіб 

звертатися до особи відповідно до її імені; в) використання псевдоніма; г) 

вимагання зупинення незаконного використання свого імені, а також будь-яких 

інших його порушень [13, с. 493]. Натомість, право на використання імені досить 

детально розкрито у змісті ст.296 ЦК.  

При аналізі реалізації особистого немайнового права фізичної особи на 

використання імені у цивілістичному процесі очевидною є неузгодженість між 

положеннями матеріального та процесуального законодавства. Так, ч.6 ст.296 ЦК 

передбачає, що ім'я учасника цивільного спору, який стосується особистого життя 

сторін, може бути використане іншими особами лише за його згодою. Очевидно, 

що зазначене положення є не коректним, так як не враховує положень 

процесуального законодавства, яке врегульовує порядок виклику осіб до суду у 

цивільних справах та відкритість розгляду справ у судах у порядку цивільного 
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судочинства. Фактично,  йдеться про закріплення процесуальної за своїм змістом 

норми щодо використання імені учасника цивільного спору у матеріальному 

законі, яким є ЦК. Відтак, пропонуємо це положення ЦК сприймати суто як 

цивільно-правове, яке не повинно застосовуватися як обов’язковий елемент 

процедури у процесуальних галузях, котрі входять до  цивілістичного процесу, за 

винятком тих, які стосуються нотаріальної таємниці [162, c.67]. 

Так, наприклад, ч. 11 ст. 128 ЦПК, яка врегульовує питання судових викликів 

та повідомлень, визначає, що відповідач, третя особа, свідок, зареєстроване місце 

проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме, а 

також зацікавлена особа у справах про видачу обмежувального припису 

викликаються до суду через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади 

України, яке повинно бути розміщене не пізніше ніж за десять днів, а у разі 

розгляду справи про видачу обмежувального припису - не пізніше 24 годин до 

дати відповідного судового засідання. Прізвище та ім’я учасників цивільної 

справи із зазначенням категорії справи вказується й на дошках оголошень у судах. 

Очевидно, що за таких умов ім’я учасника цивільного спору, зокрема, й того, який 

стосується особистого життя сторін, не просто стане відомим комусь, а фактично  

необмеженому колу осіб. При цьому, про жодну згоду сторін як учасників цього 

спору на використання їх імені у цьому випадку не йдеться. 

На наш погляд, положення ч. 6 ст. 296 ЦК є невдалим та не враховує 

відкритість розгляду справ у судах в порядку цивільного судочинства. Фактично,  

йдеться про закріплення процесуальної за своїм змістом норми щодо 

використання імені учасника цивільного спору у матеріальному законі, яким є 

ЦК. Відтак, пропонуємо це положення ЦК сприймати суто як цивільно-правове, 

котре не повинно застосовуватися у процесуальних галузях цивілістичного 

процесу, з винятками, що стосуються нотаріальної таємниці.    

Право на повагу до честі та гідності. Охороні честі та гідності як 

особистих немайнових прав приділяється особлива увага у нотаріальному 

процесі. Так, ч.1 ст. 78 Закону України «Про нотаріат» передбачає, що нотаріус, 

посадова особа органу місцевого самоврядування, начальник установи виконання 
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покарань засвідчують справжність підпису на документах, зміст яких не 

суперечить законові і які не мають характеру угод та не містять у собі відомостей, 

що порочать честь і гідність людини. Нотаріус передає заяви громадян, 

підприємств, установ та організацій іншим громадянам, підприємствам, 

установам і організаціям, якщо вони не суперечать закону та не містять 

відомостей, що порочать честь і гідність людини (ч.1 ст. 84 Закону). Частина 3 ст. 

47 Закону визначає, що для вчинення нотаріальних дій не приймаються 

документи, які не відповідають вимогам законодавства або містять відомості, що 

принижують честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи або ділову 

репутацію юридичної особи. Відтак, у ч.3 ст.47 Закону поряд з честю та гідністю 

надається додатковий захист діловій репутації фізичної чи юридичної особи. 

Не заперечуючи загалом важливості охорони прав на честь та гідність 

людини чи ділової репутації фізичної чи юридичної особи у нотаріальному 

процесі не можемо не вказати на обмеженість застосування цих положень у 

Законі України «Про нотаріат». Тому доцільно у нормах цивілістичного 

процесуального законодавства  більше уваги приділяти саме захисту честі та 

гідності як окремо визначених особистих немайнових благах.  Тому вважаємо  

слід включити до  Глави 1 «Загальні положення» Закону України « Про нотаріат» 

норму, яка  б визначала основні засади нотаріального провадження (процесу), 

серед яких одним із основоположних принципів має бути принцип, який 

стосувався б особистих немайнових прав осіб, зокрема, принцип поваги до честі і 

гідності та рівності прав осіб, які беруть участь у нотаріальному провадженні. Цей 

принцип та його нормативне закріплення у Законі надавало б більшу охорону 

правам осіб, які беруть участь у нотаріальному процесі, на кшталт того, як це 

зроблено у ст. 6 ЦПК [162 , c.68] . 

Також, не дивлячись на те, що у Законі України «Про виконавче 

провадження» у його новій редакції у ст. 2, де закріплені основні засади 

виконавчого провадження, про такий принцип навіть не згадується. Але саме  під 

час  примусового виконання рішень  у повноваженнях виконавців найбільш 
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сконцентрована влада, тому й можуть мати місце випадки приниження честі,  

гідності  та ділової репутації людини. 

Право на охорону здоров’я та інші особисті немайнові права, пов’язані з 

його реалізацією (право на медичну допомогу, право на інформацію про стан 

свого здоров’я, право на таємницю про стан здоров’я, окремі права фізичної 

особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я) 

також знаходять свою охорону у цивілістичному процесі засобами усіх трьох його 

видів.  

Так, зокрема, у правовій науці право людини на охорону здоров’я 

визначається як закріплена у законодавстві та гарантована державою можливість 

кожної людини використовувати усі соціальні, передусім державні, засоби, 

спрямовані на збереження, зміцнення, розвиток та у випадку порушення  

відновлення максимально досяжного рівня фізичного і психічного стану її 

організму [174, с. 182]. За такого підходу до змісту права на охорону здоров’я 

можемо констатувати, що значна кількість цивілістичних процесуальних засобів 

за своїм змістом спрямовані саме на збереження здоров’я учасників процесу, 

виходять з його пріоритетності у порівнянні з іншими процесуальними цілями. 

Насамперед, необхідно відзначити, що ст. 287 ЦК одним із прав фізичної 

особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я, 

визначає право на допуск до неї нотаріуса та адвоката. Зазначене право фізичної 

особи щодо нотаріуса знайшло свою реалізацію у положенні нотаріального 

процесуального закону стосовно місця вчинення нотаріальної дії.   

Надзвичайно важливими процесуальними гарантіями охорони здоров’я як 

особистого немайнового блага людини є положення цивілістичного 

процесуального закону щодо неможливості проведення судового засідання, 

вчинення інших процесуальних дій у випадку захворювання особи та їх 

відкладення (ст.223 ЦПК, ст.32 Закону України «Про виконавче провадження»). 

Безумовно, зазначені положення ст.223 ЦПК, ст.32 Закону України «Про 

виконавче провадження» можна розглядати лише як процесуальні гарантії 

захисту прав відсутньої сторони у процесі, які начебто не мають жодного зв’язку з 
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охороною особистих немайнових прав фізичних осіб. Однак  є очевидним, що ця 

норма врегульовує й особисті немайнові права фізичної особи на охорону 

здоров’я, оскільки, по-перше, закон визнає таку неявку поважною, надає особі 

можливість належними чином попіклуватися про своє здоров’я, а не на шкоду 

своєму здоров’ю хворою з’являтися до суду чи виконавця задля участі у вчиненні 

процесуальних дій (визнається пріоритет здоров’я людини над необхідністю її 

участі у процесі правосуддя). По-друге, в іншому разі закон просто передбачав би 

застосування до наслідків неявки особи через хворобу ті ж наслідки, які 

передбачені у зв’язку з неявкою особи без поважних причин, що закон робить вже 

лише при подальших її неявках.  

У зв’язку з аналізом наведених положень уважаємо за необхідне звернути 

увагу на окремі недоліки, якими характеризується положення  ст.32 Закону 

України «Про виконавче провадження».  

Так, згідно зі ст.32 Закону України «Про виконавче провадження» за 

наявності обставин, що перешкоджають проведенню виконавчих дій (хвороба 

сторони виконавчого провадження, відрядження сторони виконавчого 

провадження, стихійне лихо тощо), або з інших підстав, внаслідок виникнення 

яких сторони були позбавлені можливості скористатися правами, наданими їм 

цим Законом, виконавець може відкласти проведення виконавчих дій з власної 

ініціативи або за заявою стягувача чи боржника на строк до 10 робочих днів. На 

нашу думку, це положення викладено ретроспективно, в той час  як воно повинно 

регулювати майбутню процесуальну дію. Це пояснюється тим, що якщо такі 

виконавчі дії вже відбулися, то їх відкладення втрачає свій сенс. Відтак, 

пропонуємо відкладення проведення виконавчих дій пов’язати у Законі з 

неможливістю сторони внаслідок хвороби в майбутньому скористатися правами, 

наданими їй Законом.   

Пов’язаними з правами на охорону здоров’я є також й положення ст.33 

Закону України «Про виконавче провадження» та п. 2 ч. 4 ст. 435 ЦПК, які 

передбачають можливість застосування відстрочки або розстрочки виконання, 
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встановлення чи зміни способу і порядку виконання рішення у разі наявності 

хвороби сторони виконавчого провадження. 

Статтею 286 ЦК врегульовується надзвичайно важливе право фізичної особи 

у сфері охорони здоров’я – право на таємницю про стан здоров’я. Як зазначається 

у цьому положенні, фізична особа має як право на таку таємницю, так і право на 

таємницю про сам факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також 

відомості, одержані при медичному обстеженні. Як наслідок, у цивільному 

процесі це право охороняється через можливості розгляду справи у закритому 

судовому засіданні.  

У науці досить цікавий підхід до вивчення особистих немайнових прав 

фізичних осіб у сфері охорони здоров’я запропонувала Н.О.Тюхтій, яка здійснює 

таке дослідження на загальнотеоретичному, правовому та галузевому (з погляду 

цивільного права) рівнях [175, с. 214]. Проведене нами дослідження цих прав 

свідчить, що їх вивчення на галузевому рівні можна здійснювати не лише з огляду 

на цивільне право, а й  цивілістичний процес чи окремі його види. 

Загалом же необхідно дійти висновку, що багато особистих немайнових прав 

містять у собі цивілістичні процесуальні правомочності і їх здійснення полягає у 

вчиненні процесуальних за своїм змістом дій. Також й сам цивілістичний процес 

ґрунтується на охороні особистих немайнових прав, містить значну кількість 

процесуальних гарантій їх охорони та захисту. Але не варто положення 

цивільного права абсолютизувати у межах цивілістичного процесу, оскільки такі 

правовідносини, зокрема, нотаріальні процесуальні, цивільні процесуальні, 

виконавчі процесуальні відрізняються від цивільно-правових за характером, 

змістом та виконуваними посадовими особами завданнями. Так, слід визнати 

особливо важливу роль суду у врегулюванні цивільних відносин і ту владу, яку 

надано йому та виконавцям для забезпечення функціонування правової системи 

України, захисту і відновлення прав громадян та юридичних осіб. Але і цим 

уповноваженим особам не можна переходити межі допустимої поведінки і це не 

зважаючи на те, що багато порушень немайнових прав осіб виміряти складно, і це 

суб’єктивний фактор. Так, для когось образа може полягати в безпосередніх 
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«критичних» висловлюваннях на її адресу, а якійсь особі навіть підвищення 

голосу на неї здається приниженням її честі, гідності і ділової репутації. Саме 

тому в основу немайнових прав уважаємо за доцільне включати особистість,  

сприйняття нею  правопорушень, а також правовідносини, у які вона вступає  з 

іншими особами. 

Автор вважає, що у цивілістичному процесі особлива увага має приділятися 

немайновим правовідносинам, оскільки доволі часто наділені владою посадові 

особи не відчувають, що немайнові відносини здійснюють істотний вплив на 

психологічний стан конкретної особи, а також  інших осіб, які  беруть участь у 

певному юрисдикційному процесі, а це, у свою чергу, позначається і на 

суспільних відносинах, здоров’ї населення, його загальному настрої тощо. Тому 

важко оцінити вплив елементарного правопорушення на суспільні настрої, які 

тривалий час формували у суспільства недовіру до правоохоронних і 

правозахисних органів, що призвело до існування   в нашій країні правового 

нігілізму. Тому вчені повинні проаналізувати  особисті немайнові права, які 

реалізуються у процесуальних галузях, що входять до  цивілістичного процесу, та  

недоліки у врегулюванні відносин, котрі пов’язані з охороною та захистом 

особистих немайнових прав фізичних та юридичних осіб [162 , c. 68-69]. 

  

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 
 

1. Обгрунтовано, що під особистісним характером особистих 

немайнових прав фізичної особи слід розуміти об’єктивне, тільки одночасно 

існуюче з нею та належне їй особисте немайнове благо, яке не може за загальним 

правилом  переходити до інших осіб  та  у більшості випадків припиняється в 

момент її смерті . 

2. Запропоновано при визначенні речей незамінними (ст. 184 ЦК) 

виділяти не тільки їх індивідуалізуючі ознаки, а й акцент робити на немайновому 

зв’язку речі з життям людини, яка на її створення витратила свій час, зусилля, 

фантазію, прожила, наприклад, у будинку, значний проміжок часу тощо. Такий 
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немайновий зв'язок речі з життям людини надає її право на проживання та 

володіння річчю (будинком) особистісного характеру. У цьому й вбачається 

сутність особистісності як ознаки особистого немайнового блага та її значення 

для науки цивілістичного процесу, яка вивчає реалізацію особистих немайнових 

прав у юридичній практиці. 

3. Обгрунтовано, що у статтях 11, 16, 23 ЦК терміни «немайнова 

шкода», «моральна шкода» вживаються непослідовно, виходячи з 

загальноприйнятого розуміння їх змісту. Термін «немайнова шкода» не може бути 

синонімом терміну «моральна шкода» (ст. 23 ЦК), яка відшкодовується грішми, 

іншим майном або в інший спосіб. Щодо іншого способу, то він хоча може і не 

залежати від майнового блага, яке надається, проте з метою справедливого 

визначення розміру відшкодування при розгляді справи сторони чи суд повинні 

встановити відповідність майнового блага завданій немайновій шкоді шляхом 

здійснення грошової оцінки такого блага. 

4. Встановлено, що в абз. 2 ч. 2 ст. 25 ЦК йдеться про охорону саме 

інтересів зачатої, але ще не народженої дитини, оскільки згідно з наявними 

умовами та загальними положеннями цивільного права таку дитину не можна 

вважати суб’єктом права. За інших умов природними інтересами такої дитини 

слід було б уважати немайнові інтереси на спокій і нормальні умови для її 

розвитку в утробі матері, здійснення медичного контролю за таким розвитком та 

створення належних умов для її народження, право на спадкування, яке 

передбачене ст. 1261 ЦК, тощо. Законодавець у цій нормі вживає поняття 

«інтерес» з метою позначення потенційного права дитини на спадкування  та тієї 

вигоди, на яку вона має право претендувати. Тому вважаємо, що інтерес може  

умовно  асоціюватися зі специфічними правами або цінністю чи вигодою, які 

держава зобов’язалася такій дитині гарантувати. 

5. Обгрунтовано, що об’єктами особистих немайнових правовідносин 

згідно з сучасною доктриною цивільного права можуть стати: права, обов’язки, 

інтереси та блага, проте критерії розмежування між ними наукою та 

законодавством чітко не сформульовані. Тому у випадку порушення немайнового 
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права негативним  наслідком може стати наявність моральної шкоди, яка має бути 

відшкодованою. Але, на нашу думку, при порушенні немайнового права, в силу 

специфіки немайнових правовідносин, має бути передбачений у законі та 

встановлюватися у договорі чи судом немайновий обов’язок правопорушника 

спростувати недостовірну інформацію або принести вибачення, у встановленій 

судом чи передбаченій договором публічній формі з компенсацією втраченої 

особистої немайнової вигоди. Невиконання ж такого обов’язку має приводити до 

накладення штрафу за невиконання рішення суду та відшкодування моральної 

шкоди. Тому, враховуючи складність немайнового права, об’єктивних та чітких 

критеріїв для визначення моральної шкоди, що зумовлюється його порушенням, 

не має і бути не може. Це зумовлено тим, що важливу роль у немайнових 

правовідносинах відіграють їх суб’єкти, які формують і наповнюють змістом ці 

відносини. 

6. Встановлено, що через значне розширення системи особистих 

немайнових прав вони, очевидно, стають абсолютно відносними, оскільки коло 

суб’єктів таких правовідносин дуже широке. Але не можна, на нашу думку, 

нехтувати такими обставинами, які безпосередньо персоніфікують суб’єктів 

немайнових відносин. Так, у відносинах між нотаріусом і клієнтом, які виникають 

щодо вчинення нотаріальної дії, мають місце і персоніфіковані немайнові 

відносини, які зумовлені кваліфікацією нотаріуса, що кардинально відрізняє такі 

відносини від відносин із придбання майна у супермаркеті, наданні комплексних 

послуг у медичних установах тощо. Багато з особистих немайнових прав можна 

реалізувати лише у договірних відносинах, що зразу ж робить їх 

персоніфікованими, зокрема, договір між батьками про побачення з дитиною 

тощо. Тому поділ особистих немайнових прав на абсолютні та відносні має 

академічний характер і така класифікація, виходячи із специфічної природи 

особистих немайнових прав, потребуватиме вдосконалення шляхом уведення, 

наприклад, такого запропонованого автором поняття,  як «змішані особисті 

немайнові права». Більше того, виділення абсолютних особистих немайнових 

прав доцільне в матеріальних галузях правової науки і при їх регламентації у 
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законодавстві, однак такі абсолютні права мають персоніфікуватися в 

процесуальних галузях правової науки і знаходити «трансформацію» в реальних 

справах, коли конкретний суб’єкт, права якого порушені, буде підтверджувати 

факт правопорушення, то йому необхідно підтвердити факт наявності в нього 

відповідного права і наявності правовідносин із конрагентом. 

7. Виходячи із аналізу ст. 24 Закону України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству» щодо кривдника державою передбачено 

вжиття таких заходів, як: заборонні і обмежувальні приписи, взяття на 

профілактичний облік кривдника та проведення з ним профілактичної роботи, 

направлення його на проходження програми для кривдників. При цьому слід 

зазначити, що такі заходи слід кваліфікувати як додаткові правоохоронні, які 

поряд зі звичною системою охорони прав та їх захистом мають стимулювати 

правопорушників до правомірної поведінки. Тому запропоновано їх 

використовувати й для інших випадків порушень особистих немайнових прав і 

належним чином кваліфікувати у відповідному законодавстві. 

8. Встановлено, що особисті немайнові правовідносини за своєю 

галузевою природою можуть бути не лише цивільними, а й сімейними, 

трудовими, екологічними, житловими тощо. При врегулюванні особистих 

немайнових правовідносин відчувається намагання законодавця надати єдиного 

цивільно-правового характеру особистим немайновим правовідносинам, які не є 

цивільними. Наслідком цього є виникнення різного роду колізій у правовому 

регулюванні особистих немайнових правовідносин. Тому автором запропоновано 

ретельно вивчити та проаналізувати особисті немайнові правовідносини та 

визначити їх специфіку, галузеву належність з метою регламентації їх у 

відповідному (спеціальному) законодавстві. 

9. Додатково обґрунтовано, що особисті немайнові правовідносини є 

предметом правового регулювання не лише такої галузі права, як цивільне 

законодавство, а й предметом інших галузей – сімейного, трудового, 

екологічного, адміністративного, житлового тощо. Вони виникають на стику 

різних галузей права, предмет регулювання яких характеризується відомою 



 131 

спільністю – особистими немайновими правами. Особисті немайнові 

правовідносини мають спільні ознаки, ґрунтуються на положеннях Конституції  і 

через це вимагають єдиного управління шляхом узгодженого застосування різних 

галузевих форм регулювання. Зазначене  фактично підтверджує існування у праві 

України самостійного утворення – міжгалузевого правового інституту, який 

становить сукупність норм різних галузей права, що врегульовують особисті 

немайнові правовідносини.    

10. Встановлено, що цивілістичне процесуальне законодавство, зокрема 

законодавство про нотаріат, про цивільне судочинство та виконавче провадження, 

містить низку норм, які гарантують особам здійснення належних їм особистих 

немайнових прав або ж містять обмеження щодо можливості здійснення цими 

особами таких  прав. Крім того, особисті немайнові права за допомогою 

встановленої державою процедури, яка досліджується наукою про цивілістичний 

процес, отримують свій захист чи охорону. При дослідженні таких правових норм 

слід виходити з того, що правовими гарантіями особистих немайнових прав у 

цивілістичному процесі є передбачені цивілістично-процесуальним 

законодавством спеціальні засоби забезпечення особистих немайнових прав, а 

також можливість особи у разі необхідності здійснити самозахист власних прав 

від неправомірних дій уповноважених осіб, вийти за визначені законодавством  

межі відповідно до принципу верховенства права. При цьому, досить важливим є 

те, наскільки якісно та повно цивілістичний процес охоплює правовим 

інструментарієм усі найбільш важливі взаємовідносини щодо особистих 

немайнових благ та особистих немайнових прав, застерігає випадки 

правопорушень і, зокрема, внаслідок зловживання правом. 

11. Запропоновано визнати у цивілістичному процесі наявність особистих 

немайнових прав та виділити між ними три групи зв’язків:  

1) особисті немайнові права є загальним об’єктом юридичного 

провадження, з приводу якого останнє й виникає. У зв’язку з цим особисті 

немайнові права знаходять у цивілістичному процесі свій захист та охорону, а 

також компенсацію (відновлення, відшкодування);  
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2) особисті немайнові права та необхідність їх захисту чи охорони є 

основою для виокремлення значної кількості принципів окремих видів 

проваджень, які входять до складу цивілістичного процесу, а саме нотаріальне 

процесуальне, судове (цивільне) процесуальне, виконавче (примусове) 

процесуальне провадження. Відтак, вбачається, що виходячи з цього особисті 

немайнові права є основою, на підставі якої, власне, і здійснюється цивілістичний 

процес, а самі права реалізуються за допомогою відповідної процедури ;  

3) з двох наведених зв’язків випливає й така особливість зв’язку 

особистих немайнових прав з цивілістичним процесом, яка проявляється у тому, 

що окремі особисті немайнові права безпосередньо знаходять у цивілістичному 

процесі або ж своє забезпечення у вигляді гарантій, охорони чи захисту, або ж 

свої обмеження. 

12. Аргументовано, що верховенство права означає перевагу вищих 

уявлень про справедливість над нормами чинного законодавства, тому важко 

сприймати положення ст. 8 Конституції України, де в назві встановлюється 

верховенство права, а потім без зв’язку цього поняття розкривається перевага 

конституційних положень над нормами іншого законодавства. 

13. Доведено, що значна кількість принципів цивілістичного процесу 

ґрунтується на охороні та захисті особистих немайнових прав людини. Такими є 

як загальні принципи, притаманні усій правовій системі (наприклад, принцип 

верховенства права), так і міжгалузеві цивілістичні процесуальні принципи 

(принцип здійснення правосуддя на засадах поваги до честі і гідності, принципу 

гласності процесу, принцип таємниці листування, телефонних розмов, 

телеграфної та іншої кореспонденції, принцип охорони особистого і сімейного 

життя громадянина, принцип нотаріальної таємниці, принципи недоторканності 

людини, недоторканності житла тощо). 

14. Автором обгрунтована думка про некоректність включення до ст. 2 

Закону України «Про виконавче провадження» такої засади (принципу) 

виконавчого провадження, як верховенство права, оскільки виникає питання щодо 

можливості його реалізації при здісненні виконавчих дій. Зокрема, верховенство 
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права передбачає переваги права над нормами законодавства, але щодо владних 

органів та посадових осіб, то вони мають діяти в суворій відповідності до закону, 

тобто в законі мають бути встановлені чіткі межі повноважень таких органів та 

осіб, щоб їх використання не могло завдати шкоди правам та інтересам осіб, які 

беруть участь у відповідному провадженні. Тому неприпустимим є застосування 

принципу верховенства права виконавцем щодо боржника та нехтування правами 

стягувача, які бути встановленні у рішенні суду, яке набрало законної сили, тому 

що за його не- виконання без поважних причин виконавець буде притягнений до 

відповідальності. Крім того, сутність цього принципу не розкрита в Законі, як і не 

розкритий порядок його застосування, що є неприпустимим по відношенню до 

владної діяльності виконавців, які наділені державою повноваженнями з 

застосування примусу до учасників виконавчого провадження. 

15. Встановлено, що хоча в науці про нотаріат ученими приділяється 

увага аналізу такої засади, як повага до честі і гідності особи, але як самостійний 

принцип здійснення нотаріального процесу він не виокремлюється. Однак 

охороні честі та гідності у Законі України «Про нотаріат» приділяється певна 

увага. Зокрема, у ч. 3 ст. 47 цього Закону йдеться про те, що для вчинення 

нотаріальних дій не приймаються документи, які містять відомості, що 

принижують честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи або ділову 

репутацію юридичної особи. У той же час, у ст. 78 цього ж Закону згадуються 

лише честь і гідність людини. Отже, як мінімум тут відчувається певна 

непослідовність законотворців, оскільки виходить, що нотаріуси та інші посадові 

особи мають засвідчувати справжність підпису на документі, в якому містяться 

відомості, що порочать ділову репутацію фізичної або юридичної особи. Така 

сама колізія має місце і у ст. 84 Закону у порівнянні з  ч. 3 ст. 47 цього ж Закону. 

Тому автор уважає, що така розбіжність має бути усунена за рахунок доповнення 

статей 78 та 84 Закону України «Про нотаріат» положенням про недопустимість 

порушення ділової репутації фізичної особи або ділової репутації юридичної 

особи. 
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16. Обгрунтовано та запропоновано одним із основних принципів, який 

має бути закріплений у законодавстві, яке регламентує діяльність уповноважених 

державою на виконання юрисдикційної функції осіб, зокрема нотаріусів, суддів, 

виконавців, має бути конституційне положення: «Кожен має право на повагу до 

його честі, гідності і ділової репутації». Цей принцип повинен розкриватися для 

кожного виду процесу з урахуванням його особливостей або з мінімальним 

відтворенням у його змісті конституційного принципу щодо гідності (ст. 28 

Конституції України). Зокрема, цей принцип має увійти до ст. 2 Закону України 

«Про виконавче провадження»  та посісти там одне із перших місць, тому що саме 

виконавці при примусовому виконанні рішення можуть застосовувати примус до 

осіб. 

17. Встановлено, якщо при зверненні до нотаріуса кількох осіб з метою 

посвідчення договору питання про те, чи буде інформація, яка стала відома в 

результаті нотаріально посвідченого правочину, мати зміст конфіденційної, і чи 

будуть застосовуватися санкції за недотримання цього правила, вирішують самі 

особи. Щодо відносини у суді, то там по-іншому вирішується питання про 

охорону інформації, оскільки на відміну від нотаріального процесу, де сторони 

вільні у розпорядженні своїми правами, у судочинстві згоду на участь у процесі у 

відповідача не запитують. Тому вважаємо достатнім, щоб про бажання слухати 

справу у закритому засіданні заявила одна із сторін і зробила посилання на 

конфіденційність інформації, що пов’язана з особистим немайновим правом, 

тощо. Доцільно таке правило застосовувати і у виконавчому провадженні. 

18. Обгрунтовано, що у цивілістичному процесі України мову про 

особливості реалізації права на свободу (точніше навіть можливості обмеження 

цього права) можна вести в аспекті доцільності запровадження у виконавчому 

процесі так званого цивільного арешту за невиконання цивільно-правових 

зобов’язань. З огляду на існування у сучасному виконавчому процесі України 

істотних зловживань сторін, причому не лише боржника, а й стягувача, при 

здійсненні своїх прав, загалом є загроза і щодо таких зловживань при 

запровадженні цивільного арешту. Зазначене є неприйнятним через 
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фундаментальність права людини на свободу, а тому це питання вимагає 

серйозного дослідження. 

19. Підтримано зміни, які були внесені до нового ЦПК про виключення 

такого заходу, як примусовий привід для проведення експертизи у разі ухилення 

відповідача від проведення судово-біологічної (судово-генетичної) експертизи у 

справах про визнання батьківства, материнства, оскільки він суперечив 

конституційному принципу та основоположній свободі людини. Його 

застосування в цивільному процесі породжувало не тільки опір, а й наступний 

захист прав такої особи. У той же час, у п. 14 ч. 3 ст. 18 Закону України «Про 

виконавче провадження» має місце положення про те, що у разі, якщо боржник 

без поважних причин не з’явився за викликом виконавця, останній має право 

звернутися до суду щодо застосування до нього приводу. Це положення так само 

викликає зауваження, оскільки сутність виконавчого провадження – примусове 

виконання рішення, але ж не проти конкретної особистості. Навіщо примусово 

приводити боржника і куди? При вчиненні виконавчих дій боржник має комплекс 

прав та обов’язків, які він може особисто доручити реалізувати представнику або 

йому має бути призначений представник – адвокат, який грамотно  

реалізовуватиме його інтереси у виконавчому провадженні. Отже, зазначені 

обмеження особистих немайнових прав у виконавчому провадженні, на нашу 

думку, виглядають не зовсім обґрунтованими в аспекті досягнення цілей 

виконавчого провадження та фактично є не зовсім виправданою санкцією за 

невиконання  учасниками процесу своїх процесуальних обов’язків. 

20. Обгрунтовано, що примусове вилучення доказу у цивільному процесі 

(ст.146 ЦПК) більш доцільно здійснювати не за правилами обшуку як слідчої дії, 

а за правилами виїмки. В такому випадку завдання державного виконавця 

полягатиме винятково у забезпеченні вилучення доказу в особи та доставлення її 

до суду, навіть через можливе застосування примусу, а не про віднайдення цього 

доказу. У випадку, коли внаслідок огляду місця знаходження доказу його не 

виявлено і особа, яка його утримує, доказ самостійно не видала, державний 

виконавець повинен скласти акт про неможливість виконання ухвали суду та 
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надіслати його до суду для вирішення питання щодо порядку можливого 

подальшого її виконання. 

21. Аргументовано, що коли проаналізувати зміст публічного, 

процесуального  за своєю правовою природою  обов’язку будь-якої особи як 

свідка шляхом надання показань у суді сприяти здійсненню правосуддя та 

свідчити проти близьких для цього свідка осіб, які є членами його сім’ї, то 

очевидним є конфлікт інтересів у цьому випадку. Надання свідком негативних 

для члена своєї сім’ї показань суперечить інтересам його сім’ї, а також  його 

обов’язкам як члена сім’ї, суперечить загалом й засадам сімейних відносин. 

Ставши у вирішенні цього конфлікту на бік захисту інтересів сім’ї, законодавець 

таким чином у процесуальному законодавстві захистив сім’ю, яка не виключено 

після надання таких показань просто розпалася б. Ураховуючи наведене, 

вважаємо, що особисте немайнове право фізичної особи на сім’ю поряд із 

зазначеними вище правомочностями, висловленими представниками матеріально-

правової науки, включає в себе також  можливість члена сім’ї відмовитися від 

обов’язку свідчити як свідок у юридичному процесі, зокрема у цивілістичному. 

22. На розвиток позиції С.Я. Фурси щодо проблеми застосування ст. 7 

ЦК, що коли йдеться про спір між особою, яка надіслала лист, і адресатом, то 

такий лист може використовуватися у суді як доказ без згоди іншої сторони 

наведемо додаткові аргументи. Головним аргументом є те, що суд  має 

ознайомитися з усіма матеріалами справи, повинен проаналізувати усі докази 

наявні у справі та  надати їм оцінку і врахувати їх при постановленні рішення, а 

також відобразити в рішенні, на підставі яких доказів він дійшов відповідного 

висновку, а які докази не взяв до уваги та чому. Отже, суд при оцінці всіх доказів , 

які є у справі має враховувати й ті, які не будуть оголошуватися в судовому 

засіданні. Логіка цивільного процесу полягає в тому, що до справи долучаються 

лише відносні докази, отже і листи мають відношення до вирішуваних питань і 

вони мають досліджуватися судом для об’єктивного вирішення справи. Хоча 

необхідність аналізу таких доказів, на нашу думку, й має визначати необхідність 
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проведення  закритого судового засідання з метою збереження інформації, яка 

міститься в листах, від сторонніх осіб.  

23. Уважаємо, що охорона та захист особистих немайнових прав на 

особисті папери та таємницю кореспонденції на сьогодні у ЦПК та ЦК є 

зарегульованими. Внаслідок існуючих колізій та використання недосконалої 

термінології встановлені механізми запобігання розголошенню таємниці, що 

міститься в особистих паперах чи кореспонденції, можуть виглядати суттєвою 

перешкодою для правосуддя. При цьому, за аналогією із захистом та охороною 

інших охоронюваних законом таємниць основою такої охорони повинні бути не 

дозволи осіб на використання паперів чи кореспонденції як доказів у суді, а 

закрите судове засідання. Відтак, у разі, якщо у процесі виникає необхідність 

оголошення особистих паперів чи кореспонденції, повинно проводитися закрите 

судове засідання з усіма наслідками, які воно тягне, і таким чином положення 

цивільного права будуть дотримані. З метою покращення правового регулювання 

цього питання необхідно зважати на те, що така охорона та захист особистих 

немайнових прав на особисті папери та таємницю кореспонденції у цивільному 

судочинстві повинні визначатися ЦПК, а не ЦК. Загалом  потребують 

удосконалення процедури проведення таких судових засідань. 

24. Встановлено, що у науці цивільного права особисті папери 

розцінюють не лише як об’єкт особистого немайнового права, а і як  права 

власності, що породжує питання щодо можливості звернення стягнення на них у 

виконавчому провадженні. Так, у рішенні суду потенційно може бути 

відображена вимога про повернення листів тій особі, яка їх написала, у зв’язку з 

використанням інформації проти автора листів тощо. Тому вважаємо, що 

звернення стягнення на особисті папери повинно узгоджуватися з особистим 

немайновим правом фізичної особи, а процедура  такого звернення - 

регламентована у Законі України «Про виконавче провадження». 

25. Обгрунтовано, що положення ч. 12 ст. 7 ЦПК є суперечливим та 

підлягає виключенню із цієї норми у такій редакції як воно викладено. Виходячи 

із аналізу ч. 12 цієї норми, можна дійти висновку, що треба з’ясовувати, хто і як 
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порушив правило про закрите судове засідання, до яких наслідків таке порушення 

призвело, зокрема, чи не вважають сторони свої немайнові права порушеними, 

тобто суд, усупереч логіці, вважає порушення допустимим і йде на подальше 

порушення прав сторін. Але, на нашу думку, суд має з’ясовувати позицію сторін з 

цього приводу і лише за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, 

може продовжити розгляд справи у відкритому судовому засіданні. Тобто, закон 

не повинен слідувати за правопорушенням, а має встановлювати санкції за них. 

Тому вважаємо, що за розголошення особою відомостей, які стали їй відомі  під 

час розгляду справи у закритому судовому засіданні, до неї має застосовуватися 

відповідальність у вигляді штрафу, а також у законі має бути передбачена 

компенсація завданої сторонам або одній із них немайнової шкоди. 

26. Встановлено, що цивільно-правове регулювання немайнових відносин 

допускає знімання особи на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку навіть за відсутності 

її згоди на це, якщо вони проводяться відкрито, зокрема, на заходах публічного 

характеру. Відкрите судове засідання можна віднести до заходів публічного 

характеру, тому згода особи на знімання її в судовому засіданні припускається. 

Відповідно до ролі сучасних засобів масової інформації, які привертають увагу 

суспільства до найважливіших подій, а також ролі суду у вирішенні певних 

правових ситуацій, позитивним явищем слід розцінювати фото- і кінозйомку, 

відеозапис, який проводиться у відкритому судовому засіданні, оскільки має 

домінувати інтерес суспільства до протидії зловживанню правами з боку суду або 

однієї з осіб, яка бере участь у справі і не бажає розголосу обставин справи, 

оскільки її роль у цьому судовому процесі є негативною. Судове засідання є 

публічним заходом і у випадку проведення відкритого судового засідання кожний 

вправі здійснювати його запис, якщо це не заважає його проведенню.  

27. Доведено, що при реалізації особистого немайнового права фізичної 

особи на використання її імені у цивілістичному процесі очевидною є 

неузгодженість між положеннями матеріального та процесуального 

законодавства. Так, положення ч. 6 ст. 296 ЦК є не коректним, адже  не враховує 

відкритість розгляду справ у судах в порядку цивільного судочинства. Фактично,  
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йдеться про закріплення процесуальної за своїм змістом норми щодо 

використання імені учасника цивільного спору у матеріальному законі, яким є 

ЦК. Відтак, пропонуємо це положення ЦК сприймати суто як цивільно-правове, 

яке не повинно застосовуватися як обов’язковий елемент процедури у 

процесуальних галузях, котрі входять до цивілістичного процесу, за винятком 

тих, які  стосуються нотаріальної таємниці. 

28. Встановлена, не заперечуючи загалом важливості охорони прав на 

честь та гідність людини чи ділової репутації фізичної чи юридичної особи у 

нотаріальному процесі, обмеженість застосування цих положень у Законі України 

«Про нотаріат». Тому доцільно у нормах цивілістичного процесуального 

законодавства більше уваги приділяти саме захисту честі та гідності як окремо 

визначених особистих немайнових благ. Тому вважаємо, що слід включити у 

Главу 1 «Загальні положення» Закону України « Про нотаріат» норму, яка  б 

визначала основні засади нотаріального провадження (процесу), серед яких одним 

із основоположних принципів має бути принцип, котрий стосувався б особистих 

немайнових прав осіб, зокрема, принцип поваги до честі і гідності та рівності прав 

осіб, які беруть участь у нотаріальному провадженні. Цей принцип та його 

нормативне закріплення у Законі надавало більшу охорону правам осіб, які беруть 

участь у нотаріальному процесі, на кшталт як це зроблено у ст. 6 ЦПК. 

Також, не дивлячись на те, що у Законі України «Про виконавче 

провадження» у його новій редакції у ст. 2, де закріплені основні засади 

виконавчого провадження, такий принцип навіть не згадується. Але саме під час 

примусового виконання рішень у повноваженнях виконавців найбільш 

сконцентрована влада, тому й можуть мати місце випадки приниження честі, 

гідності людини. 

29. Доведено, що не варто положення цивільного права абсолютизувати у 

межах цивілістичного процесу. Такі правовідносини, зокрема, нотаріальні 

процесуальні, цивільні процесуальні, виконавчі процесуальні відрізняються від 

цивільно-правових за характером, змістом та виконуваними посадовими особами 

завданнями. Так, слід визнати особливо важливу роль суду у врегулюванні 
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цивільних відносин і ту владу, яку надано йому та виконавцям для забезпечення 

функціонування правової системи України, захисту і відновлення прав громадян 

та юридичних осіб.   

30. Обгрунтовано, що у цивілістичному процесі особлива увага має 

приділятися немайновим правовідносинам, оскільки доволі часто наділені владою 

посадові особи не відчувають, що немайнові відносини здійснюють істотний 

вплив на психологічний стан конкретної особи, а також інших осіб, які беруть 

участь у певному юрисдикційному процесі, а це, у свою чергу, позначається і на 

суспільних відносинах, здоров’ї населення, його загальному настрої тощо. Тому 

важко оцінити вплив елементарного правопорушення на суспільні настрої, які 

тривалий час формували у суспільстві недовіру до правоохоронних і 

правозахисних органів, що призвело до існування в нашій країні правового 

нігілізму. Тому вчені повинні проаналізувати особисті немайнові права, які 

реалізуються у юрисдикційних процесах, що входять до цивілістичного процесу, 

та встановити  недоліки, прогалини у законодавстві, яке регулює відносини, котрі 

пов’язані з охороною та захистом особистих немайнових прав фізичних та 

юридичних осіб із метою його вдосконалення. 
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РОЗДІЛ 2. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ 
ПРАВОВІДНОСИН У НОТАРІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

2.1. Особисті немайнові правовідносини в нотаріальному процесі 
 

У нотаріальному процесі особисті немайнові правовідносини можна 

розглядати під кількома кутами зору. Багатогранність цих відносин зумовлена та 

пов’язана із специфікою відносин, які виникають між нотаріусом та клієнтом 

(особою, яка звертається до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії), 

повноваженнями нотаріуса та правами  й обов’язками особи, яка бере участь у 

нотаріальному провадженні, відносинами між самими клієнтами ( заявниками, 

зацікавленими особами, їх представниками, третіми особами), а також з 

проблемами визначення і регламентації особистих немайнових відносин у 

нотаріальних актах [ 176, c. 29].  

Для правильного сприйняття нотаріальних процесуальних правовідносин 

розглянемо випадок неякісного надання нотаріусом нотаріальних послуг, зокрема, 

з посвідчення договору, який у майбутньому визнаватиметься судом недійсним. У 

цьому випадку  принципово не цікавить підстава для визнання правочину 

недійсним, тобто чи укладений цей договір унаслідок помилки, обману, погрози 

тощо. Сенс в іншому: у разі визнання судом такого правочину недійсним у особи, 

права якої були порушені, виникатиме не тільки право на відшкодування 

матеріальної, а й моральної шкоди.  

Теоретично з позицій виконуваних нотаріусами функцій можна 

стверджувати, що хоча вина нотаріуса може бути неочевидною, але саме на 

нотаріусів покладається обов’язок гарантувати законність посвідченого ними 

правочину. Тому, виходячи із такого обов’язку, нотаріус, набуваючи статусу 

зобов’язаної особи, повинен відшкодувати особі повністю або частково моральну 

шкоду, а також повернути кошти, які отримані ним за вчинення нотаріального 

провадження. Оскільки ця авторська концепція ще не пройшла випробування 
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часом та не була проаналізована вченими, то не можна зробити поки що 

однозначний висновок про те, що саме так має вирішуватися кожна конкретна 

справа, але принцип забезпечення надійності реалізації найважливіших прав у 

нотаріальному порядку, відтворений у ЦК та інших нормативних актах, має 

базуватися саме на гарантуванні інтересів  фізичних та юридичних осіб. Отже, 

якщо цього не відбулося в нотаріальному процесі і мало місце правопорушення, 

то діяльність нотаріусів не відповідає їх меті та завданням. Тому так високо й 

необхідно «піднімати планку» нотаріальної діяльності, інакше не можна вимагати 

від осіб, щоб вони згідно з вимогами законодавства зобов’язані були посвідчувати 

свої права в нотаріальному порядку.  

З цього положення випливає, що клієнт вступає з нотаріусом не тільки у 

матеріальні відносини, а й немайнові, оскільки відшкодування ним моральної 

шкоди – це визнання того, що він  завдав таку  особисту немайнову шкоду особі. 

Можливо опоненти  авторської концепції будуть стверджувати, що при зверненні 

до нотаріуса клієнт (заявник) мусить оплатити нотаріальні послуги і це 

положення є безспірним, але це стереотипне сприйняття відносин між клієнтом та 

нотаріусом. Для ґрунтовного розуміння сутності відносин між клієнтом і 

нотаріусом  слід глибше дивитися на певні особливості кожного контакту клієнта 

з нотаріусом [177, c.6].  

Як свідчить проведене автором анонімне опитування пересічних громадян, 

87 % опитаних уважають, що всі нотаріуси приблизно однакові за кваліфікацією 

та рівнем спілкування і лише 5% громадян відмовилися відповідати на це 

питання. Виходячи із власного викладацького досвіду, можна дійти висновку про 

те, що студенти поділяються на три категорії: відмінники, тобто ті, які 

наполегливо працюють, оволодівають ґрунтовно знаннями, інша група студентів 

навчається на «добре»,  третя група студентів навчається на «задовільно». Такий  

самий поділ реально існує і в нотаріусів, що персоніфікує їх кваліфікацію. Отже, 

не всі нотаріуси є рівнозначними за кваліфікацією. Якщо ж проаналізувати і 

клієнтів за рівнем їх розумових здібностей, то, на наш думку, серед них також 

можна виділити три подібні групи.  
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З цього простого зіставлення потенційних можливостей нотаріуса та клієнта 

випливає, що при реальних контактах цих осіб навіть загальні вимоги 

законодавства повинні диференціюватися з урахуванням розумових здібностей 

клієнта та кваліфікації нотаріуса. Наприклад, такі прості, на перший погляд, 

процесуальні дії нотаріуса, як роз'яснення з питань вчинення нотаріальних дій і 

консультації правового характеру (ст. 4 Закону України «Про нотаріат» [178]), 

роз'яснення прав і обов'язків, попередження про наслідки вчинюваних 

нотаріальних дій для того, щоб юридична необізнаність не могла бути 

використана їм на шкоду (ст. 5 Закону України «Про нотаріат») індивідуалізують 

відносини між клієнтом та нотаріусом, оскільки висококваліфікований нотаріус 

може при вчиненні перелічених процесуальних дій користуватися юридичною 

лексикою, не зрозумілою для клієнта. Отже, такий нотаріус має викласти своє 

роз’яснення мовою, яку клієнт зрозуміє.  

З огляду на це можна дійти узагальнювального висновку, що кожна 

нотаріальна дія, особливо складна, несе в собі індивідуалізуючі ознаки, а в силу 

кваліфікації нотаріуса та специфічних рис кожного клієнта  останній має особисте 

право на вчинення нотаріального провадження, оскільки саме до такого 

сприйняття умов вчинення нотаріального провадження підштовхують 

індивідуальні розумові здібності клієнта, його поведінка, манера спілкування 

тощо. Як свідчить нотаріальна практика, окремі нотаріуси дозволяють собі у 

ситуаціях, коли їм не подобається клієнт, особливо в тих випадках, коли вартість 

нотаріальної дії є незначною, відправляти  таких клієнтів під будь- яким приводом 

до інших нотаріусів, що, на нашу думку, є неприпустимим для нотаріуса з 

погляду етики [ 177, c.7].  

Тут питання полягає в тому, що доволі часто в нотаріальній практиці 

виникають конфлікти між клієнтом і нотаріусом про правила етики. Про певний 

рівень толерантності навіть не доводиться говорити, оскільки окремі клієнти,  

особливо ті із них, які матеріально забезпечені,  поводять себе не зовсім етично, 

оскільки вважають, що можуть собі дозволити таку поведінку, адже вони 

«платять нотаріусу». Отже, або нотаріус вчинятиме нотаріальну дію за 
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встановленим тарифом, або втратить кошти, відправивши такого клієнта до 

іншого нотаріуса, це залежить від рівня його кваліфікації, досвіду тощо. Але 

відсутність реакції нотаріуса на неетичну поведінку клієнта породжує в таких осіб 

впевненість у тому, що з нотаріусами можна себе так поводити.  

На нашу думку, досвідчений нотаріус повинен коректно пояснити такому 

клієнту, що з ним не можна спілкуватися у такій формі. Але скільки йому 

доведеться докласти моральних зусиль, щоб не показати своє зворотнє ставлення 

до такої категорії клієнтів. Справа полягає в тому, що до кожного клієнта нотаріус 

повинен знайти підхід, але така робота з клієнтом та зусилля, які він докладає, 

ніяк не позначаються на нотаріальному тарифі. Отже, із аналізу цієї ситуації 

можна дійти висновку про те, що особисті немайнові відносини мають місце в 

нотаріальному процесі, хоча поки що вони не  мають впливу на формування 

матеріальних витрат клієнтів.  

Варто в цьому зв’язку проаналізувати положення Правил професійної етики 

нотаріусів України, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 

04.10.2013 № 2104/5 [179] (далі - Правила), де крім інших важливих норм у 

розділі VIII акцент зроблений на відносинах нотаріуса з особами, які до нього 

звернулися. Наведемо лише окремі важливі аспекти Правил: «Нотаріус 

зобов'язаний: … встановлювати довірливі взаємовідносини зі своїм клієнтом, 

проявляти терпіння, ввічливість та тактовність у відносинах з тими, з ким він 

взаємодіє в межах професійного та особистого кола спілкування, не допускаючи 

вияву неповаги до людей та до їхніх законних інтересів, а також дотримуватися 

культури мови, поведінки, зовнішнього вигляду; виконувати професійні обов'язки 

з урахуванням персонального підходу до клієнта». Як бачимо, наша думка 

узгоджується із Правилами, де від нотаріуса вимагається перейти межу офіційних 

відносин з клієнтом та встановити довірливі відносини, тобто перевести 

спілкування в площину немайнових правовідносин. А довірливі відносини не 

можна розцінювати як майнові. Така практика властива нотаріусам, які 

створюють свою «базу клієнтів», щоб останні у разі необхідності вчинення 

нотаріального провадження зверталися саме до них.  
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Отже, між нотаріусом та клієнтом виникає дещо більше, ніж прості 

відносини з надання нотаріальних послуг за гроші. Тому, виходячи із тих вимог, 

які пред’являються до нотаріуса у Правилах професійної етики нотаріуса, можна 

дійти висновку, що  доволі часто, крім  виникнення майнових відносин, які 

зумовлені сплатою витрат за вчинення нотаріальних дій, виникають і  немайнові 

відносини між  клієнтом і нотаріусом, які мають особистісний, довірчий характер. 

Хоча деякі положення Закону та Правил різняться за своїм змістом, але вони дуже 

близькі за правовим значенням. Зокрема, у Порядку вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами України  встановлено обов’язок нотаріуса інформувати свого клієнта 

про природу дій, що вчинятимуться,  можливі правові наслідки, а також  

особливості, властиві вчинюваній нотаріальній дії, та про обсяг дій, проведення 

яких є необхідним[ 177, c.7-8]. 

Нотаріус повинен бути неупередженим та працювати з кожним клієнтом 

персоніфіковано, тобто роз’яснювати кожній стороні окремо наслідки 

посвідчення договору саме для неї, а умови договору мають бути максимально 

рівноправними для кожної із них.  

Таким чином, особистісний характер відносин нотаріусів з окремими 

клієнтами не повинен впливати на його діяльність, що доволі часто порушується в 

процесі складання проектів дво- і багатосторонніх договорів. Так, окремі 

нотаріуси, щоб догодити своєму постійному клієнту, складають проекти договору 

з «лібералізацією» відповідальності таких клієнтів, передбачаючи в правочині 

більший обсяг їхніх прав щодо їх контрагентів тощо. Такі випадки упередженості 

в договорах призводять до того, що такий клієнт починає зловживати своїми 

правами, а інша сторона  змушена звертатися до суду за захистом власних прав. У 

підсумку від такої упередженості страждають обидві сторони і нотаріус. Тому 

особисті відносини між клієнтом та нотаріусом мають проявлятися в інших 

пільгах для такого клієнта, а саме:  зменшенні розміру оплати послуг приватного 

нотаріуса або технічних послуг, але в межах, визначених законодавством, 

виділеному часі на вчинення виконавчого провадження, у довірливому 

спілкуванні тощо[ 177, c.8]. 
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Підкреслимо, що не у всіх нотаріальних процесуальних правовідносинах 

проявляється їх немайновий характер, оскільки багато нотаріусів дотримуються 

офіційного тону спілкування і не допускають довірливих відносин з клієнтом або 

останній проводить межу між такими відносинами та його зверненням до 

нотаріуса. Тим не менш, зміст діяльності нотаріуса з надання персоніфікованої 

правової допомоги конкретному клієнту робить його діяльність особистою щодо 

правової ситуації, в якій опинився клієнт. Зміст такої діяльності нотаріуса на 

користь конкретного клієнта дає підстави вважати, що вона супроводжується не 

тільки матеріальною оплатою  згідно з тарифом, а й присутній немайновий 

аспект, оскільки тут мають ураховуватися індивідуальні дані клієнта, а також 

кваліфікація нотаріуса.  

Таким чином, нотаріальні процесуальні відносини слід розглядати як 

комплексні, оскільки у своєму змісті вони мають такі дві складові: 1) відносини 

нотаріуса з клієнтом, які безпосередньо стосуються вчинюваної нотаріальної дії 

(матеріальні та процесуальні); 2) відносини, які у своєму змісті мають особисту 

немайнову складову, що стосується відносин нотаріуса з клієнтом та 

обумовлюється складністю вчинюваного нотаріального провадження, 

кваліфікацією нотаріуса, його характером і манерою поведінки, тобто етичними 

аспектами діяльності останнього, так і рисами характера клієнта і його 

розумовими здібностями щодо сприйняття роз’яснень нотаріуса суті нотаріальної 

дії, яка вчиняється, та наслідків її вчинення. Наведені критерії особистої 

немайнової складової «нотаріус-клієнт», яка має місце у нотаріальних 

процесуальних відносинах, дає підстави дійти висновку про те, що відносини 

нотаріуса з клієнтом перестають бути стереотипними, тобто окресленими лише 

межами тарифів з оплати вчинюваних нотаріальних дій, а вони піднімаються до 

рівня довірливих відносин між нотаріусом та клієнтом, що індивідуалізує кожне 

нотаріальне провадження. Якщо клієнт буде не тільки задоволений високою 

кваліфікацією нотаріуса, але у нього залишиться приємне враження про нього і 

надані ним послуги, то у клієнта більше не виникне питання, до якого нотаріуса 

йому слід звертатися у майбутньому. Отже, нотаріальні процесуальні відносини, 
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які виникають за схемою «нотаріус-клієнт», суто формальними назвати не можна, 

оскільки їм притаманна особиста немайнова складова, яка обумовлена правилами 

професійної етики нотаріуса. 

У Законі України «Про нотаріат» відсутня норма, яка б визначала статус 

суб’єктів нотаріального процесу. Крім того, враховуючи природу особистих 

немайнових прав, у цьому Законі має бути передбачена норма, у якій би надавався 

перелік суб’єктів, в інтересах яких нотаріуси вправі вчиняти нотаріальні 

провадження щодо особистих немайнових прав. Отже, такими суб’єктами 

нотаріальних процесуальних правовідносин, які потребують охорони особистих 

немайнових прав нотаріусом,  можуть бути всі зазначені у цивільному праві 

особи, але з урахуванням їх спеціальної дієздатності та правоздатності, а також їх 

представники.  

Щодо встановлення нотаріусом обсягу дієздатності фізичних осіб, яка тісно 

пов’язана з особистими немайновими правами у нотаріальній практиці, існують 

певні проблеми, які насамперед зумовлені реалізацією відповідних прав. По-

перше, до останнього часу у ч. 1 ст. 44 Закону України «Про нотаріат» 

передбачається, що під час посвідчення правочинів визначається обсяг цивільної 

дієздатності фізичних осіб, які беруть у них участь. Але ж ця норма суперечить не 

тільки положенням ЦК та ЦПК, а й логіці, оскільки за паспортом та іншим 

документом можна встановити лише вік і неповну дієздатність 16-річних осіб, які 

отримали паспорт. А тепер спробуємо з’ясувати, чи у багатьох громадян при 

зверненні до нотаріуса є в наявності довідки про те, що вони не страждають на 

психічний розлад, який може вплинути на здатність усвідомлювати свої дії та 

(або) керувати ними. При цьому, у ч. 2 ст. 44 Закону України «Про нотаріат» не 

сформульовано: ким надається така довідка, які будуть наслідки, якщо таку 

довідку не надавати, оскільки нотаріус вправі витребувати відомості та документи 

від підприємств, установ і організацій, а не від фізичних осіб тощо [176, c.29].  

Більше того, не коректним уважаємо положення ч. 3 ст. 44 Закону України 

«Про нотаріат» про те, що «у разі наявності сумнівів щодо обсягу цивільної 

дієздатності фізичної особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, 
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нотаріус зобов'язаний звернутися до органу опіки та піклування за місцем 

проживання відповідної фізичної особи для встановлення факту відсутності опіки 

або піклування над такою фізичною особою». Така редакція цієї норми не 

збігається з правоохоронними функціями нотаріату. Якщо під час вчинення 

нотаріальної дії нотаріус встановить, що особа страждає на психічний розлад, 

який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) 

керувати ними чи з’явилася до нього в стані сильного алкогольного, токсичного 

сп’яніння і просить вчинити нотаріальну дію, яка може поставити її у невигідне 

матеріальне становище, наприклад, продає квартиру або інший цінний об’єкт по 

невигідній для неї ціні, на нашу думку, він має не з’ясовувати «відсутність опіки 

або піклування над такою фізичною особою», а поінформувати органи опіки та 

піклування про такий факт. Інакше за відсутності опіки та піклування над особою 

нотаріус зобов’язаний буде вчинити нотаріальну дію, хоча, очевидно, що особа не 

усвідомлює наслідків своїх дій. Але ж за ст. 296 ЦПК саме органи опіки та 

піклування мають право подавати заяву про обмеження цивільної дієздатності 

фізичної особи і вони зобов’язані відреагувати на інформацію, що надійшла від 

нотаріуса [ 176, c.29-30].  

Отже, редакція ч. 2 ст. 44 Закону України  «Про нотаріат» не узгоджується із 

особистим немайновим правом особи на захист честі, гідності і ділової репутації, 

оскільки клієнт при зверненні до нотаріуса не повинен надавати йому довідку про 

відсутність у нього психіатричних захворювань. Але до нотаріуса за вчиненням 

нотаріальної дії може звернутися особа в стані алкогольного, наркотичного, 

токсичного сп’яніння, про що конкретно не йдеться ні у ч. 2 ст. 44 Закону і у ст. 

49 Закону. На практиці, коли до нотаріуса з метою  вчинення нотаріальної дії 

звертається особа, яка перебуває в стані алкогольного, наркотичного та 

токсичного сп’яніння, а нотаріус розуміє, що вчинення нотаріальної дії за таких 

умов може поставити таку особу у невигідне матеріальне становище, він згідно з 

пунктами 4,9 ч.1 ст.49 Закону відмовляє цій особі у вчиненні нотаріальної дії. У 

цьому зв’язку виникає питання, а як нотаріус зможе підтвердити  той факт, що 

особа знаходилась у стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп’яніння, 
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якщо вона звернеться до суду за оскарженням відмови нотаріуса вчинити дію, 

тобто які механізми фіксації такого стану клієнта передбачені у Законі [176, c.30]? 

Автор на розвиток думку С. Я. Фурси [165, c.385] вважає, що нотаріус 

повинен не відмовляти у вчиненні нотаріальної дії, а відкласти її вчинення та в 

силу правоохоронного змісту його діяльності він має повідомити про такий факт 

органи опіки і піклування для вжиття необхідних заходів. Тому вважаємо, що 

редакція ст. 44 Закону України «Про нотаріат» має бути узгоджена із статтею 49 

Закону щодо підстав відмови у вчиненні нотаріальної дії, приведена у 

відповідність до норм ЦК та ЦПК. Крім того, у Законі України «Про нотаріат» 

має бути передбачена окрема норма «Відкладення вчинення нотаріальної дії», у 

які мають бути перераховані такі підстави для відкладення вчинення 

нотаріального провадження, як перебування особи, яка звернулася за вчиненням 

нотаріальної дії у стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп’яніння, 

процедура фіксації такого стану нотаріусом  та наслідки відкладення  

нотаріального провадження[177, c.9-10]. 

По-друге, істотні проблеми можна констатувати зі змінами у правовому 

статусі неповнолітніх осіб, хоча таких осіб у віці від 14 до 18 років прийнято ще 

називати дітьми. Так, при посвідченні окремих юридичних фактів існують певні 

неузгодженості у законодавстві, які не враховують матеріально-правову природу 

відповідних особистих немайнових прав та питань дієздатності. Такі 

неузгодженості, насамперед, існують щодо посвідчення певних фактів щодо 

неповнолітніх та питань щодо їх нотаріальної процесуальної дієздатності.   

Так, ст. 81 Закону України «Про нотаріат» передбачає, що посвідчення факту 

перебування в певному місці неповнолітнього провадиться на прохання його 

законних представників (батьків, усиновителів, опікуна або піклувальника). 

Однак, наприклад, ч. 2 ст. 29 ЦК визначає, що фізична особа, яка досягла 

чотирнадцяти років, вільно обирає собі місце проживання, за винятком обмежень, 

які встановлюються законом. Крім того, фізична особа, яка досягла чотирнадцяти 

років, має право на вільне самостійне пересування по території України і на вибір 

місця перебування (ч.2 ст.313 ЦК). Але «демократизація» статусу 
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чотирнадцятилітньої дитини на цьому не завершується, оскільки з такого самого 

віку в окремих випадках судом допускається вступ до шлюбу (ч. 2 ст. 23 СК).   

Однак  положення ч. 2 ст. 29 ЦК значною мірою суперечить ч. 3 ст. 160 СК, 

де встановлено, якщо батьки проживають окремо, місце проживання дитини, яка 

досягла чотирнадцяти років, визначається нею самою, отже з кимось з 

найближчих родичів, можливо, бабою та дідом, але не абсолютно самостійно, 

наприклад, у готелі «Хілтон» у м. Києві. Тобто у ч. 2 ст. 29 ЦК просто пропущена 

перша частина речення з ч. 3 ст. 160 СК і отже, на нашу думку, виникла істотна 

розбіжність у регламентації прав таких дітей. Так, у ч. 2 ст. 243 СК піклування 

встановлюється над дитиною у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. 

Виходить, що піклувальник повинен по всій Україні їздити за такою дитиною і 

виконувати свої функції. У ч. 4 ст. 237 СК мають місце положення, наближені до 

реальності, оскільки у разі скасування усиновлення дитина передається або 

батькам, або іншим родичам і в цьому випадку потребується отримати згоду такої 

дитини, а при передачі дитини до органу опіки та піклування така згода не 

вимагається [ 176, c.30-31].  

Отже, підходи до визначення статусу чотирнадцятирічної дитини у різних 

нормативних актах мають бути узгоджені між собою, зокрема, у ЦК та СК. Але, 

на жаль, державна політика щодо дітей у перехідний період їх розвитку 

неоднозначна щодо наділення останніх таким колом свобод, як свобода 

пересування та  свобода вибору місця проживання. Але для  реалізації таких 

свобод від дитини нічого не вимагається, така особа навіть паспорта не має. 

Виходить, що така дитина має право отримати від батьків гроші і поїхати куди їй 

заманеться, але в межах України. Тому у нормативних актах щодо прав 

чотирнадцятирічної дитини, яка має власний достатній дохід,слід визначитися з 

питанням  щодо надання їй повної цивільної  дієздатності та  регламентації на 

законодавчому рівні  місця її проживання. Слід також внести внести відповідні 

зміни до ЦК та узгодити  їх із нормами Закону України «Про нотаріат», Порядком 

вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, зокрема, як це передбачено ч.2 

ст.47 ЦПК, тобто з 14 років, особа, яка має власний достатній дохід, може вчиняти 
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самостійно правочини, котрі виникають із відносин, у яких вони особисто беруть 

участь, якщо інше не встановлено законом. Наприклад, 14-річна дитина може 

звертатися до нотаріуса за посвідченням факту, що вона є живою, тотожності з 

особою, яка зображена на фотокартці, передачею документів на зберігання, 

засвідчення підпису, копії з документа, засвідчення перекладу [176, c.31]. 

Виходячи з положень ч. 2 ст. 29 та ч. 2 ст. 313 ЦК, факт перебування 

неповнолітньої особи у певному місці є наслідком реалізації наявного у неї та 

здійснюваного нею без будь-яких обмежень (без будь-яких погоджень з боку 

законного представника) прав на вільний вибір місця проживання та свободу 

пересування, тому така дитина має отримати право на безпосереднє вчинення 

нотаріальних дій, коли вона самостійно пересувається по території України. За 

таких умов виникає й цілком логічне запитання, чому для звернення до нотаріуса 

для посвідчення фактів, що неповнолітня дитина є живою та перебувала в 

певному місці, потрібне прохання законних представників, визначене як 

обов’язкове ст.81 Закону України «Про нотаріат»? Отже, в такому аспекті вимога 

ст.81 цього Закону  обмежує право неповнолітнього на вільне пересування [ 177, 

c.10]. 

Очевидно, усвідомлюючи цю проблему, а також ураховуючи те, що 

положення глави 12 «Посвідчення фактів» Закону України «Про нотаріат» не 

зазнавали змін з моменту прийняття цього Закону у 1993 році, а прийнятий у 2003 

році та чинний на сьогодні ЦК врегулював питання цивільно-правової 

дієздатності фізичних осіб дещо інакше, ніж це було у ЦК 1963 року, який діяв 

станом на час прийняття Закону України «Про нотаріат», Мін’юст у Порядку 

вчинення нотаріальних дій нотаріусами України [180] формально всупереч Закону 

питання участі законних представників у процедурі посвідчення зазначених 

фактів щодо неповнолітніх урегулював дещо інакше. Так, у цьому Порядку 

процедура посвідчення фактів щодо осіб, які не досягли повної дієздатності, була 

диференційована щодо малолітніх та щодо неповнолітніх дітей окремо. Зокрема, 

встановлено, що факти, що малолітня дитина є живою чи перебуває в певному 

місці, посвідчуються за усним зверненням її законних представників (батьків, 
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усиновлювачів, опікуна). Факти, що неповнолітня дитина є живою чи перебуває в 

певному місці, посвідчуються за їх усним зверненням та за згодою на це законних 

представників (батьків, усиновлювачів, піклувальників), викладеною з 

дотриманням вимог цього Порядку щодо посвідчення правочинів за участю 

неповнолітніх, а також осіб, над якими встановлено піклування (п.п.1.4, 1.5 глави 

6 розділу ІІ Порядку). Вбачається, що таке регулювання не зовсім відповідає 

Закону України «Про нотаріат», який такої диференціації щодо малолітніх чи 

неповнолітніх дітей не передбачає та взагалі не визначає, в яких випадках 

необхідним є звернення законних представників дитини, а в яких випадках є 

необхідним отримання згоди цих осіб на вчинення нотаріальної дії.   

Уважаємо, що наведені недоліки нотаріального процесуального 

законодавства  є недоліками в аспекті нечітко окресленого, а фактично взагалі не 

врегульованого у Законі України «Про нотаріат» питання нотаріальної 

процесуальної дієздатності неповнолітніх.  

Як вбачається з аналізу наукової думки, у науці виокремлюється повна 

нотаріальна процесуальна дієздатність та нотаріальна процесуальна дієздатність 

неповнолітніх осіб і осіб, цивільна дієздатність яких обмежена. При цьому повна 

нотаріальна процесуальна дієздатність – це здатність фізичної особи своїми діями 

(особисто) здійснювати процесуальні права й обов'язки суб'єкта нотаріальних 

процесуальних відносин. Така дієздатність для особи настає з моменту 

досягнення нею 18 років (повноліття); неповнолітня ж особа набуває нотаріальної 

процесуальної дієздатності у випадках, передбачених ст.35 ЦК. Крім того, 

неповнолітні особи віком від 14 до 18 років можуть особисто брати участь у 

нотаріальному провадженні, що пов’язане із відносинами, у яких вони беруть 

участь, якщо інше не встановлено законом [165, с. 130]. Передумовою для такого 

висновку є комплексне поєднання норм статей 32, 34 та 35 ЦК та статей 44 та 49 

Закону України «Про нотаріат» [181, с. 55]. На наш погляд, такі наукові 

положення, зокрема, щодо повної нотаріальної процесуальної правоздатності, 

підлягають уточненню.       

З метою розкриття питання щодо переліку нотаріальних проваджень, в яких 
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особа має можливість своїми особистими діями здійснювати свої нотаріальні 

процесуальні права та обов’язки, то виокремлення зазначених видів нотаріальної 

процесуальної правоздатності, насамперед повної, є доцільним. Воно дозволяє 

показати ті групи нотаріальних проваджень, в яких можуть брати участь фізичні 

особи відповідно до обсягу їх матеріальної (цивільної) дієздатності. Однак тут 

необхідно уточнити, що цивільна дієздатність фізичної особи визначається 

диференційно, відповідно до здатності особи реалізувати певний обсяг 

матеріальних прав та здійснити  відповідний обсяг обов’язків, а поділ цивільної 

дієздатності на види та виокремлення повної, часткової та неповної цивільної 

дієздатності залежить, як вбачається, зокрема з ч.2 ст.30 ЦК, й від її обсягу.  

Натомість, зовсім іншу правову природу має нотаріальна процесуальна 

дієздатність. Нотаріальна процесуальна дієздатність у кожному конкретному 

випадку участі особи у нотаріальному провадженні або є, або немає. Причому, 

якщо вона є, то ця особа має увесь комплекс нотаріальних процесуальних прав 

відповідного суб’єкта нотаріальних процесуальних правовідносин. Відтак, 

нотаріальна процесуальна дієздатність не може бути диференційована на повну 

чи неповну залежно від того обсягу процесуальних прав особи, які вона має у 

нотаріальному процесі. Обсяг тих процесуальних прав, що має учасник 

нотаріального провадження, диференціюється лише залежно від того, правове 

становище якого суб’єкта нотаріальних процесуальних правовідносин ця особа 

займає у нотаріальному процесі: є вона, наприклад, заявником, свідком, 

експертом чи перекладачем тощо у нотаріальному процесі. У зв’язку з цим 

фактично, коли йдеться про виокремлення певного виду нотаріальної 

процесуальної дієздатності, то мова йде більше про диференціацію нотаріальних 

проваджень, а не дієздатності як здатності своїми діями здійснювати  

процесуальні права та виконувати   процесуальні обв’язки.  

У зв’язку з відсутністю нормативного регулювання питання нотаріальної 

процесуальної дієздатності та недослідженості ще у повному обсязі цієї проблеми 

у науці нотаріального процесу, при аналізі проблем нотаріальної процесуальної 

дієздатності, на наш погляд, доцільним є вивчення з порівняльною метою 
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положень цивільного процесуального законодавства щодо цивільної 

процесуальної дієздатності.  

Згідно з ч. 2 ст. 47 ЦПК неповнолітні особи віком від чотирнадцяти до 

вісімнадцяти років, а також особи, цивільна дієздатність яких обмежена, можуть 

особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов’язки в 

суді у справах, що виникають з відносин, у яких вони особисто беруть участь, 

якщо інше не встановлено законом. Відтак, у цивільному судочинстві щодо 

цивільної процесуальної дієздатності неповнолітніх осіб віком від чотирнадцяти 

до вісімнадцяти років запроваджено підхід щодо наявності у них процесуальної 

дієздатності та можливості їх безпосередньої участі у суді у тих справах, що 

виникають з матеріальних відносин, у яких вони особисто беруть участь. 

Залучення до участі в таких справах законного представника неповнолітньої 

особи здійснюється лише тоді, коли суд визнає це за необхідне (ч.2 ст.47 ЦПК). 

На наш погляд, такий підхід є не лише можливим, а й необхідним при 

врегулюванні нотаріальної процесуальної дієздатності неповнолітніх осіб, про що 

власне й зазначається у науці.  

Так, аналізуючи нотаріальну процесуальну дієздатність неповнолітніх осіб 

віком від 14 до 18 років, С.Я.Фурса зазначає, що вони можуть особисто брати 

участь у нотаріальному провадженні, яке пов'язане із відносинами, у яких вони 

беруть участь, якщо інше не встановлено законом, наприклад, правочини, 

передбачені ст. 31 та ч. 2 ст. 32 ЦК, але за згодою батьків, піклувальників, 

патронатних вихователів, органів опіки та піклування, виконавця заповіту і 

здійснювати свої процесуальні права та обов'язки [165, с. 130]. Відтак, при 

вирішенні цього питання щодо висловленої вище проблеми участі неповнолітніх 

осіб у нотаріальному провадженні з посвідчення фактів, що вони перебувають у 

певному місці, вважаємо за доцільне виходити з особливостей реалізації 

неповнолітніми особами належних їм особистих немайнових прав, що виникають 

у відповідних особистих немайнових правовідносинах.  

На наш погляд, оскільки у неповнолітньої особи, починаючи з 

чотирнадцятилітнього віку, є право вільного пересування територією України без 
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згоди законних представників, за таких умов непотрібною та такою, що 

суперечить природі цих прав, є необхідність отримання будь-якої згоди законного 

представника на вчинення нотаріального провадження з посвідчення фактів, що 

така неповнолітня особа перебуває у певному місці. Відтак, уважаємо, що Закон 

України «Про нотаріат» та відповідно Порядок вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами України у цьому випадку підлягає вдосконаленню. На заваді такому 

удосконаленню стоїть проблема зі встановленням особи неповнолітньої, оскільки 

в неї немає паспорта, а за свідоцтвом про народження особистість встановити 

неможливо. В Україні нещодавно ввели положення, що паспорти видаються з 

чотирнадцяти років, тому тепер неповнолітні можуть реалізувати свої права 

самостійно.   

Інший варіант удосконалення цього законодавства повинен передбачати й 

інший спосіб дій нотаріуса у разі звернення до нього неповнолітнього без батьків 

та піклувальника – повідомлення органів опіки та піклування про факт, що дитина 

перебуває без піклування.   

1. На наш погляд, у зв’язку з проведеним нами дослідженням в аспекті 

нотаріальної процесуальної дієздатності неповнолітніх осіб питання можна 

поставити й значно ширше. Так, немає доцільності в обмеженні цієї дієздатності 

лише провадженнями щодо посвідчення фактів, які виникають з матеріальних 

правовідносин, в яких безпосередньо бере участь неповнолітня особа. Переважна 

більшість юридичних обставин має місце у житті незалежно від їх нотаріального 

посвідчення і наслідки, які вони породжують, викликані не їх нотаріальним 

посвідченням, а власне їх існуванням. Відтак, якщо з обмеженням цивільної 

дієздатності щодо укладення правочинів, які тягнуть обов’язкову участь у 

нотаріальному провадженні законних представників, можна погодитись (оскільки 

це викликане недостатнім усвідомленням неповнолітніми в силу свого віку 

наслідків вчинення своїх дій), то існуючі обмеження щодо обов’язкової участі у 

нотаріальному провадженні з посвідчення інших юридичних фактів законних 

представників жодним чином не пов’язане з можливими негативними наслідками 

для неповнолітнього. Фактично такими негативними наслідками для нього 
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можуть бути лише витрачені кошти на вчинення власне нотаріальної дії. У зв’язку 

з цим уважаємо, що при посвідченні юридичних фактів, що фізична особа є 

живою, перебуває у певному місці та факту часу пред’явлення документа не 

повинна вимагатися жодна згода законних представників. З 14 років вже 

видається паспорт громадянина України (у формі ID-картки), відповідно, нотаріус 

має реальну можливість встановити їх особу, а тому необхідно внести відповідні 

зміни до законодавства. 

Крім того, вважаємо, що потребує вивчення у науці і питання щодо цивільної 

процесуальної дієздатності малолітніх та неповнолітніх осіб і в інших 

провадженнях. Якщо можливість малолітніх та неповнолітніх фізичних осіб 

самостійно укладати окремі правочини чітко врегульовано цивільним 

законодавством при врегулюванні цивільної дієздатності, а відтак опосередковано 

й врегульованою є нотаріальна процесуальна дієздатність цих осіб, то стосовно 

участі неповнолітніх осіб у інших правовідносинах, з яких можливе виникнення 

нотаріального провадження та яке не полягає у посвідченні правочину, питання 

залишається відкритим. У зв’язку з цим, вважаємо, щодо кожного нотаріального 

провадження, яке пов’язане з матеріальними правовідносинами, необхідно 

дослідити можливість безпосередньої участі у цих матеріальних правовідносинах 

неповнолітнього, та загалом визначити й той перелік нотаріальних проваджень, в 

яких неповнолітня особа може безпосередньо брати участь.   

Так, не дивлячись на те, що ч.1 ст.272 ЦК передбачає, що в інтересах 

малолітніх, неповнолітніх, а також повнолітніх фізичних осіб, які за віком або за 

станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати особисті немайнові права, їхні 

права здійснюють батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники, стаття 31 ЦК 

прямо надає фізичній особі, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), 

право здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, 

творчої діяльності, що охороняються законом. У науці цивільного права досить 

дискусійним є питання щодо того, які ж особисті немайнові права та на які 

результати інтелектуальної, творчої діяльності вправі здійснювати власними 

діями малолітні особи [182, с.138 ]. При цьому, є цілком обґрунтованою думка 
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про те, що в силу цих положень малолітня особа самостійно має надати згоду на 

використання своїх творів, а також на укладення договорів від її імені [183, с. 96]. 

Відтак, виникає цілком обґрунтоване питання, чому б не передбачити право цієї 

малолітньої особи на безпосереднє звернення її до нотаріуса та участь її у 

нотаріальному провадженні з посвідчення цього факту, або ж, наприклад, з 

посвідчення факту часу пред’явлення нотаріусу документа, яке, як уже 

зазначалося вище, досить часто вчиняється саме з метою захисту особистих 

немайнових прав, наприклад, права інтелектуальної власності, зокрема, 

авторського права, права на винаходи, тексти рукописів (книги, тексти віршів, 

пісень, музики (ноти), сценарії фільмів, раціоналізаторські пропозиції тощо)[184, 

c.90-95]. Відтак, ураховуючи наведене, вважаємо, що це положення могло б бути 

передбачене в Законі України «Про нотаріат» або ж в Нотаріальному 

процесуальному кодексі України у разі його ухвалення. Що стосується 

дієздатності неповнолітніх осіб у сфері особистих немайнових правовідносин, то 

ст.32 ЦК також передбачає, що така фізична особа має право самостійно 

здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що 

охороняються законом. У зв’язку з цим, вважаємо, що вона також повинна мати 

нотаріальну процесуальну дієздатність з посвідчення нею відповідних прав та 

фактів.  

Іншим проявом особистих немайнових відносин у нотаріальному процесі є 

особливості їх відображення у вчинюваних нотаріальних провадженнях. Так, чи 

не найбільш поширеним у нотаріальній практиці нотаріальним провадженням є 

провадження з посвідчення правочинів [165, с. 665], досить поширеними є й 

спадкові провадження з видачі різного роду свідоцтв про право власності на 

спадщину тощо.  

Для порівняння потенційної можливості відображення немайнових відносин 

у нотаріальній практиці слід проаналізувати предметну компетенцію посадових 

осіб нотаріату України, що передбачена у статтях 34 – 40-1 Закону України «Про 

нотаріат», оскільки рівень кваліфікації цих осіб  може вплинути на якість 

нотаріальних послуг і можливість  посвідчення особистих немайнових прав у 
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тому змісті, як того бажає клієнт. Наприклад, коли особа бажає посвідчити заповіт 

та їй необхідна з цього приводу грамотна консультація, то її, на нашу думку, може 

надати лише кваліфікований нотаріус. Тому не завжди особисте немайнове право, 

зокрема, щодо усунення спадкоємця від спадкування, може бути кваліфіковано 

викладене у змісті заповіту з урахуванням положень ст. 1224 ЦК, якщо такий 

заповіт буде посвідчуватися не нотаріусом, а уповноваженими посадовими 

особами, передбаченими у ст. 40 Закону. Особа, в  силу тих самих обставин також 

може не скористатися й правом на посвідчення секретного заповіту або не 

встановити у заповіті підпризначення спадкоємця чи заповідальний відказ тощо. 

Тому при визнанні заповіту дійсним або недійсним варто брати до уваги не тільки 

нотаріальну форму посвідчення заповіту, а й ті умови, в яких він посвідчувався, і 

якою посадовою особою вчинялася відповідна нотаріальна дія.  

Для належного дослідження особливостей нотаріального провадження, яке 

стосується особистих немайнових правовідносин, насамперед, слід визначитись 

щодо того, у яких нотаріальних провадженнях як сукупності окремих 

процесуальних дій, які вчиняються нотаріусом або іншою уповноваженою на 

вчинення нотаріальних дій особою у визначеній законом послідовності на кожній 

стадії (етапі) нотаріального процесу [165, с. 26], знаходять свій захист чи охорону 

особисті немайнові права суб’єктів правовідносин.  

Безспірним, на нашу думку, є те, що предметом правочинів, які 

посвідчуються нотаріусом, більше є матеріальні блага (житло, земельні ділянки, 

інше нерухоме майно тощо), ніж немайнові, а факти, що посвідчуються, 

стосуються матеріального стану фізичних чи юридичних осіб. Ураховуючи 

специфіку особистих немайнових прав, їх правового регулювання, належності 

особистих немайнових прав людині від народження, традиційно розглядуваної у 

правовій науці неможливості особистих немайнових благ бути предметом будь-

якого цивільно-правового обороту, очевидним є виникнення питання щодо того, 

чи можливо взагалі врегульовувати особисті немайнові права актами, що 

посвідчуються нотаріусами. У зв’язку з цим, очевидно дискусійним виглядає 

можливість нотаріуса посвідчувати правочини, що виникають з особистих 
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немайнових прав, можливість особистих немайнових благ та особистих 

немайнових прав бути предметом спадкових проваджень, що вчиняються 

нотаріусами, можливість нотаріусів посвідчувати факти, з яких виникатимуть 

особисті немайнові права, тощо. На нашу думку, відповідь на суто процесуальне 

питання про перелік тих нотаріальних проваджень, що можуть виникати з 

особистих немайнових правовідносин чи в яких би знаходили свою реалізацію 

особисті немайнові права, необхідно шукати в науці матеріального права, якою 

напрацьована теорія особистих немайнових правовідносин.  

Як уже зазначалося вище, у науці цивільного права вже давно були 

висловлені сумніви щодо здатності особистих немайнових благ бути предметом 

правового регулювання. Так, О.С. Іоффе зазначав, що відносини,  які складаються 

з приводу немайнових благ, за своєю природою допускають лише юридичну 

охорону та виключають можливість їх регулювання [185, с. 92-93], що, на нашу 

думку, до останнього часу істотно впливає на сприйняття змісту різних видів 

правочинів, оскільки авторитет цього вченого є  значним і донині.  

Такої ж приблизно думки дотримувався й С.М. Братусь, який відзначав, що 

цивільно-правове регулювання особистих немайнових відносин побудовано як 

захист особистих благ від неправомірного на них посягання… До тих пір, поки 

особисті права не порушені, правовий характер відносин, що пов’язаний з їх 

здійсненням, взагалі не відчувається [186, с. 84-85]. Але при такому підході 

нехтуються права громадян на власний розсуд врегульовувати особисті немайнові 

відносини відповідно до принципу свободи договору, а також застерігати випадки 

правопорушень і встановлювати компенсацію за завдану шкоду тощо. Тобто така 

позиція вченого звужує права особи на самозахист особистих немайнових прав, а 

вона має очікувати розв’язання конфлікту або спору лише судом, що здається не 

завжди виправданим і справедливим.   

Відтак, окремі науковці вбачають здійснення правового регулювання 

особистих немайнових прав лише через регулювання можливості їх захисту 

(охорону); цивільне право, начебто, не регулює, а лише охороняє особисті 

немайнові права [187, с. 60]. Підставою цього очевидно є розгляд особистих 
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немайнових правовідносин як абсолютних, в яких уповноваженій особі 

кореспондує абсолютний обов’язок усіх інших осіб ухилятись від порушення 

особистих благ цієї особи. Теорія, що виключає здатність цивільного права 

здійснювати регулювання особистих немайнових прав, отримала у науці 

найменування негативної концепції [188, с. 13].  

Однак зародилася та існує й позитивна концепція, яка за своїм змістом 

зводиться до того, що цивільне право не лише охороняє, але й регулює особисті 

немайнові права, в тому числі і ті, що не пов’язані з майновими [189;190] 

Очевидним є те, що чинне законодавство України побудоване саме на такій 

концепції. Наочним прикладом такого ставлення до особистих немайнових прав є 

ЦК та СК, де особисті немайнові права та обов’язки в цих нормативних актах 

виділені в окремі глави.    

Наслідком існуючої у науці проблеми щодо предмета цивільного права та 

входження до нього особистих немайнових благ дискусійним виглядало раніше й 

похідне від цієї проблеми питання щодо можливості врегулювання особистих 

немайнових прав правочинами.  

Так, зокрема, З.В. Ромовська у 60-х роках минулого століття стверджувала, 

що особистісний характер особистих немайнових прав характеризується 

неможливістю укладення будь-яких угод щодо їх нематеріальних об’єктів [191, с. 

8-10]. У той же час, на  думку Я.М. Шевченко, висловленої у 2003 році щодо 

проекту Сімейного кодексу України, договори, якими пропонується врегулювати 

відносини щодо немайнових прав, докорінним чином суперечать цивільному 

праву, оскільки ними просто неможливо обмежити особисті права жодного з 

батьків та встановити моральні обов’язки [192, с. 5]. Як наслідок, визначалося, що 

усі розпорядчі угоди з нематеріальними об’єктами, особистими немайновими 

правами є недійсними [193, с. 191].   

Однак існує протилежна думка, яка полягає в тому, що в механізмі правового 

регулювання відносин щодо нематеріальних благ існують також такі юридичні 

факти, як правочини [194, c. 242–246]. Здатність правочинів породжувати, 

змінювати або припиняти особисті немайнові права не лише не  виключається 
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загальними положеннями чинного цивільного і сімейного законодавства України, 

а й прямо передбачається спеціальними нормами права. Останні є лише 

недостатньо дослідженими в цивілістичній літературі [195, с. 72]. 

Вбачається, що думки щодо неможливості договірного регулювання 

особистих немайнових прав переважно висловлювалися до 2004 року – набуття 

чинності  ЦК та СК. З цього моменту превалюють протилежні думки. Показовою 

в цьому плані є еволюція позиції З.В. Ромовської, яка у 2009 році висловила 

зовсім протилежну сформульованій у 1968 році думці. Так, як зазначала вона у 

2009 році, не є, наприклад, обмеженням батьківських прав визначення у договорі, 

що є актом доброї волі сторін, днів та годин, коли батько, який проживає, 

наприклад, у Львові, матиме змогу спілкуватися з дитиною, котра живе з матір’ю 

у Харкові [196, с. 38]. Варто тут відмітити, що З.В. Ромовська була одним із 

розробників і ЦК, і головним архітектором СК та приділила істотну увагу саме 

особистим немайновим правам. Однак  з окремими положеннями концепції З.В. 

Ромовської щодо врегулювання особистих немайнових прав важко погодитися, 

зокрема, через те, що вони позначені як особисті немайнові права та обов’язки 

подружжя (частини 3 статей 49 та 50 СК) , тобто відносні. Але якщо взяти  

фрагмент із цих норм «при виконанні ними конституційних, службових, трудових 

обов'язків», то тут йдеться про публічні відносини, які мають абсолютний 

характер.  

Особисті немайнові правовідносини не лише можуть регулюватися шляхом 

укладення правочинів, а в деяких випадках особисті немайнові права можуть бути 

реалізовані винятково через правочини, насамперед, договори. Тому подальша 

дискусія щодо можливості-неможливості регулювання правочином особистих 

немайнових прав на сьогодні є недоречною, а усі зусилля науковців, зокрема, й у 

галузі нотаріального процесу, необхідно зосередити на вивченні проблем 

реалізації через правочини  особистих немайнових прав.  

При цьому, матеріальний закон у багатьох випадках прямо визначає, що 

здійснення окремими суб’єктами прав та обов’язків у правовідносинах з особою, 

якій належить особисте немайнове право, відбувається за обов’язковою згодою 
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цієї особи. Так, наприклад, ч.3 ст.281 ЦК передбачає, що медичні, наукові та інші 

досліди можуть проводитися лише щодо повнолітньої дієздатної фізичної особи 

за її вільною згодою; надання медичної допомоги фізичній особі, яка досягла 

чотирнадцяти років, проводиться за її згодою (ч.3 ст.284 ЦК); використання імені 

фізичної особи в літературних та інших творах, крім творів документального 

характеру, як персонажа (дійової особи) допускається лише за її згодою, а після її 

смерті – за згодою її дітей, вдови (вдівця), а якщо їх немає  - батьків, братів та 

сестер (ч.2 ст.296 ЦК); фотографія, інші художні твори, на яких зображено 

фізичну особу, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені лише 

за згодою цієї особи, а в разі її смерті – за згодою осіб, визначених частиною 

четвертою статті 303 цього Кодексу (ч.1 ст.308 ЦК), тощо. Закон допускає навіть 

в останньому випадку відкликання згоди, яку дала фізична особа, зображена на 

фотографії, іншому художньому творі, вона може бути відкликана після її смерті 

особами, визначеними частиною четвертою статті 303 цього Кодексу (абз.2 ч.1 

ст.308 ЦК).  

Деякі ж подібні положення цивільного права погано узгоджуються між 

собою, а саме:  

ч.4 ст.289 ЦК передбачає, що фізична особа має право розпорядитися щодо 

передачі після її смерті органів та інших анатомічних матеріалів її тіла науковим, 

медичним або навчальним закладам;  

за ч.3 ст. 290 ЦК фізична особа може дати письмову згоду на донорство її 

органів та інших анатомічних матеріалів на випадок своєї смерті або заборонити 

його. 

Загальновідомо, що термін «розпорядження» і «згода» мають різне правове 

значення і зміст, тому може виникнути питання про форму вираження і вид 

правочину, де має бути зафіксоване «розпорядження» фізичної особи власним 

тілом або його фрагментами без встановлення цілей їх використання. Вважаємо, 

що таке розпорядження має викладатися письмово у договорі, оскільки заповіт 

може бути тривалий час не витребуваний спадкоємцями тощо. У той же час, згода 

– це теж вид правочину, але він передбачає умовний дозвіл, як правило, лише на 
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неперсоніфіковане донорство органів. При цьому, у членів сім'ї, близьких родичів 

донора виникає немайнове право знати ім'я особи реципієнта. У зв’язку з 

наведеним, автор уважає,що  це питання є складним у правовому сенсі, 

дискусійним [ 197; 198; 199] і пересічні громадяни не здатні розібратися в 

тонкощах і альтернативних варіантах реалізації права фізичної особи на 

висловлення своєї волі щодо власного тіла на випадок смерті, тому бажано його 

віднести до компетенції нотаріуса, який надасть роз’яснення з цього приводу 

клієнту, зокрема, в контексті Закону України «Про трансплантацію органів та 

інших анатомічних матеріалів людини» [200].  

Як вбачається, у правовій науці вже давно такого роду згоди розглядаються 

як правочини, або ж як односторонні, або ж як складова договорів, якщо такі 

згоди є частиною двосторонніх чи багатосторонніх домовленостей. Не піддаючи 

сумніву зроблені у науці висновки, зазначимо, що, на наш погляд, і наведені  

вище згоди, які виникають з особистих немайнових благ, також є нічим іншим, як 

правочинами – чи то односторонніми, чи то елементами договорів. При цьому, 

виходячи з предмета нашого дослідження, не можемо обійти увагою дискусію, 

яка розгорнулася у науці щодо виду нотаріального провадження з надання 

юридичної сили різного роду згодам. 

Аналіз нотаріальної практики свідчить, що підхід відносно виду такого 

провадження у практиці зазнавав систематичних змін – від провадження із 

засвідчення справжності підпису до провадження з посвідчення правочину, та 

знову – до провадження із засвідчення справжності підпису. Так, як вказують, 

зокрема, І.Лихолат та І.Новицька, нотаріуси України внаслідок змін, внесених до 

Інструкції про порядок вчинення нотаріальний дій наказом Міністерства юстиції 

№ 1062/5 від 15.06.2009 (яким було в новій редакції викладено п.44 Інструкції), 

фактично розділилися на тих, хто посвідчував згоду одного з подружжя на 

укладення іншим з подружжя договору як правочин, та на тих, хто засвідчував 

справжність підпису на заяві про згоду [201]. Чинний Порядок вчинення 

нотаріальних дій нотаріусами України передбачає надання юридичної сили 

різного роду згодам через нотаріальне провадження із засвідчення справжності 
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підпису на заяві, а не через провадження з посвідчення правочину.  

Існуючий на сьогодні підхід щодо надання юридичної сили окремим 

одностороннім правочинам через провадження із засвідчення підпису у науці був 

підданий обґрунтованій критиці. Як зазначає Є.І.Білозерська, такий підхід 

суперечить ст.78 Закону України «Про нотаріат», яка забороняє засвідчувати 

справжність підпису на документах, що мають характер угод [202, с. 131-132], а 

К.П.Шкрібляк цілком правильно вказує на суттєві відмінності між 

провадженнями з посвідчення правочинів та засвідчення справжності підпису й 

неможливість останнього задовольнити вимоги матеріального закону, які 

висуваються до нотаріального посвідчення правочинів [203, с.80-82]. З 

наведеними думками науковців слід погодитися. Однак, уважаємо , не можна 

погодитися з окремими думками, висловленими щодо наслідків цих нотаріальних 

дій – чи можна правочин вважати нотаріально посвідченим, якщо внаслідок 

помилки нотаріуса ним було неправильно визначено вид нотаріального 

провадження. 

Так, як зазначає К.П.Шкрібляк, нотаріальний процес є формою реалізації 

матеріального права, формою, що тягне, зокрема, й виникнення прав та обов’язків 

з односторонніх правочинів, укладених у нотаріальній формі. Для матеріального 

права питання процесу безумовно є важливим, однак його значення 

перебільшувати не потрібно. У зв’язку з цим для цивільного права немає 

значення, в межах вчинення якої нотаріальної дії відбудеться реалізація 

матеріальних правомочностей особи, лише за умови, якщо при цьому в межах 

такої процедури не буде порушено норм цивільного права, з якими пов’язується 

настання правових наслідків [203, с. 79]. З таким твердженням повністю 

погодитися не можна. 

Питання нотаріальної процедури є надзвичайно важливим, вона власне й 

вибудована задля задоволення потреб матеріального права. І очевидним є те, що 

порушення цієї процедури призводить і до порушень у матеріальному праві, і для 

цивільного права, очевидно, мають значення ті дії, які були вчинені нотаріусом. 

Власне для визнання того ж самого правочину недійним немає значення, який 
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закон було порушено – матеріальний чи процесуальний. Відтак, на наш погляд, не 

можна вести мову про перебільшення чи применшення значення процесуального 

закону, він, як і закон матеріальний, повинен належно виконуватися. Думка К.П. 

Шкрібляк призводить до нівелювання правового значення нотаріального акта, 

який, як обґрунтовано було визначено О.С.Снідевичем, є юридичним фактом, що 

має доказову силу [165, с. 554-569]. Наслідком неправильного визначення 

нотаріусом виду провадження є неправильне визначення ним й того 

нотаріального акту, який ним було постановлено. Все це, безумовно, повинно 

тягнути певні юридичні наслідки.  

Як свідчить аналіз нотаріальної практики, недосконалість вимог Порядку 

вчинення нотаріальних дій нотаріусами України щодо посвідчення правочинів за 

правилами засвідчення справжності підпису у деяких випадках призводить до 

того, що у цій практиці остання нотаріальна дія фактично здійснюється за 

правилами посвідчення правочинів. 

Так, наприклад, аналізуючи проблематику засвідчення справжності підпису 

особи на заяві про згоду на проведення трансплантації, приватний нотаріус 

Ю.Козьяков фактично аналізує її через виконання вимог, що є характерними для 

посвідчення правочинів. Так, він вказує на необхідність повідомлення заявника 

про те, що: згода на вилучення донорського гомотрансплантата повинна бути 

вільною (надаватися без примушення) та усвідомленою; вірогідний донор має 

право за письмовою заявою довільної форми на ім’я керівника (заступника 

керівника) закладу відкликати свою заяву-згоду на вилучення гомотрансплантата 

(інформовану згоду вірогідного донора на вилучення гомотрансплантата) до 

моменту початку процедури введення його або реципієнта в стан 

анестезіологічного сну тощо [ 204]. Крім того, як вбачається з рекомендацій 

Ю.Козьякова, при вчиненні цієї нотаріальної дії фактично  нотаріус повинен 

перевірити законність процедури отримання згоди на проведення трансплантації 

із використанням гомотрансплантата [204]. Але такий підхід є неправильним в 

силу того, що у ст. 13 Закону України «Про трансплантацію органів та інших 

анатомічних матеріалів людини» акцентується увага на двох аспектах: 1) 
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отриманні донором від лікуючого лікаря об'єктивної інформації про можливі 

ускладнення для його здоров'я, 2) про його права у зв'язку з виконанням 

донорської функції. Однак  для того, щоб контролювати лікаря в питаннях 

медицини, нотаріус має володіти відповідними знаннями, а щодо другого аспекту, 

то нотаріус має бути краще обізнаний у правових питаннях, що підтверджує 

гіпотезу автора з приводу саме нотаріального оформлення згоди на 

трансплантацію.  

Загалом же необхідно визнати, що помилка з видом нотаріальної дії у 

наведеному вище випадку обумовлюється і недосконалістю положень Закону 

України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини», 

ст.13 якого передбачає, що у живого донора може бути взято гомотрансплантат 

лише за наявності його письмової заяви про це, підписаної свідомо і без 

примушування після надання йому лікарем об'єктивної інформації про можливі 

ускладнення для його здоров'я, а також про його права у зв'язку з виконанням 

донорської функції. У заяві донор повинен вказати про свою згоду на взяття у 

нього гомотрансплантата та про свою поінформованість щодо можливих 

наслідків. Підпис донора на заяві засвідчується у встановленому законодавством 

порядку, а заява додається до його медичної документації [200]. Таке положення 

Закону суперечить нотаріально-процесуальному законодавству та повинне було 

приведене у відповідність до нього.  

Якщо проаналізуємо зміст нотаріальної діяльності, то помітимо деяку 

неузгодженість у понятійному апараті Закону України «Про нотаріат», а саме у 

назві ст. 40 визначено заповіти (крім секретних) і довіреності, прирівнювані до 

нотаріально посвідчених і наведено перелік повноважень щодо посвідчення 

заповітів головними лікарями, їх заступниками з медичної частини або черговими 

лікарями цих лікарень, госпіталів, інших стаціонарних закладів охорони здоров'я, 

а також начальниками госпіталів, директорами або головними лікарями будинків 

для осіб похилого віку та інвалідів. У той же час, у ч. 5 цієї ж норми встановлено, 

що державний нотаріус державного нотаріального архіву зобов'язаний перевірити 

законність заповіту, що надійшов на зберігання, тощо. Отже, з наведеного 
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короткого аналізу випливає, що перелічені особи не перевіряють зміст заповіту, а 

лише засвідчують справжність підпису конкретної особи у заповіті. Якщо до 

цього додати, що у ч. 5 ст. 40 Закону України «Про нотаріат» перевищені надані 

державним нотаріусам державних нотаріальних архівів повноваження щодо 

перевірки законності заповіту, що вправі робити лише суд. Тобто, можна дійти 

остаточного висновку  про те, що головні лікарі при посвідченні заповіту (ст.40 

Закону) по суті  його не посвідчують, оскільки вони не є фахівцями в галузі права 

як нотаріуси, тому не можуть належно перевірити його законність та 

відповідність нормам ЦК, а  фактично засвідчують лише справжність підпису 

заповідача  на заповіті. Отже не тільки нотаріуси, а й головні лікарі вправі 

засвідчувати підпис особи на її згоді на донорство, що може бути зумовлено 

станом, у якому знаходиться особа у лікарні. Додатково таку пропозицію автора 

можна підтвердити положенням про посвідчення довіреності черговими лікарями 

у військових частинах ( п.1 ч.2 ст.40 Закону) тощо. Але персонал лікарні може 

бути зацікавлений у такому донорстві. Тому вважаємо, що процедура надання 

згоди на трансплантацію органів має бути максимально прозорою. Якщо  ж 

припустити, що лікарі будуть наділені повноваженням  на засвідчення підпису 

донора на згоді на донорство, то з метою забезпечення дійсної волі особи на 

трансплантацію органів чи її заборону, надання такої згоди  має  відбуватися у 

присутності двох незацікавлених свідків та додатково з обов’язковою фіксацією 

такої згоди, висловленій в усній формі, технічними, зокрема, звуко-, 

відеозасобами. Тому автором запропоновано доповнити цим положенням ст. 40 

Закону України «Про нотаріат» та Порядок нотаріального посвідчення заповітів 

та довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених, затвердженого 

постановою КМУ від 15.06.1994 №419 (у редакції постанови КМУ від 06.07. 2006  

№ 940 із змінами та доповненнями). 

Але автор уважає більш доцільним альтернативний спосіб фіксації згоди на 

донорство, а саме договірний. У разі посвідчення договору про донорство, з 

урахуванням стану здоров’я, у якому може знаходитися особа, нотаріус може 

вчиняти таку нотаріальну дію у лікарні, тому також доцільно посвідчувати його у 
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присутності двох свідків та додатково крім договору, згода може бути висловлена 

в усній формі та зафіксована технічними, зокрема, звуко-, відеозасобами. 

Запропоновано у Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України 

закріпити зазначену вище процедуру посвідчення договору про донорство, якщо 

він посвідчується нотаріусом у лікарні, тобто за місцем знаходження донора. 

Вирішуючи у цілому розглянуту дискусію щодо можливості/неможливості 

регулювання правочином особистих немайнових прав, зазначимо, що вважаємо на 

сьогодні її недоречною, а усі зусилля науки, зокрема, й науки нотаріального 

процесу, пропонуємо зосередити на вивченні проблем реалізації через правочини  

особистих немайнових прав.  

Для отримання відповіді щодо можливості нотаріусів посвідчувати 

правочини, що виникають з особистих немайнових правовідносин, досить 

важливим є дослідження питання щодо форми таких правочинів та вимоги до їх 

нотаріального посвідчення.     

Форма правочинів, що виникають з особистих немайнових правовідносин, за 

окремими винятками (наприклад, положення ч.3 ст.290 ЦК, згідно з яким фізична 

особа може дати письмову згоду на донорство її органів та інших анатомічних 

матеріалів на випадок своєї смерті або заборонити його), законодавством прямо 

не визначається. Відтак, до форми таких правочинів застосовуються загальні 

положення до форми правочинів, визначені ЦК. Оскільки закон прямо не містить 

вимог щодо нотаріального посвідчення правочинів щодо особистих немайнових 

прав, такі правочини підлягають нотаріальному посвідченню лише у випадках, 

встановлених домовленістю сторін.  

Крім того, як вбачається, в певних випадках є можливість сторонам 

урегульовувати особисті немайнові правовідносини у договорах, які очевидно 

мають майновий характер, як, наприклад, питання права на житло та 

недоторканність житла у договорах іпотеки, або ж тих чи інших змішаних 

договорах (зокрема, особисті немайнові правовідносини у договорі донорства). 

Так, як зазначає, наприклад, Ю.Ю.Нерода щодо укладення продюсерського 

договору, особливо багато клопоту стосовно змісту цих договорів викликає 
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включення до нього певних нематеріальних благ [205, c. 164]. 

Однак, не дивлячись на те, що закон прямо не визначає вимоги щодо форми 

правочинів, які виникають з особистих немайнових правовідносин, та їх 

нотаріального посвідчення, на наш погляд, це зовсім не означає обґрунтованість 

такого підходу законодавця до вирішення цього питання. У науці матеріального 

права вже неодноразово висловлювалися зауваження щодо цього та пропозиції 

щодо більш належного врегулювання цього питання.  

Так, наприклад, досліджуючи проблему форми договорів медиколатрії, 

С.Б.Булеца акцентує увагу на бажаності певної фіксації договірних відносин для 

пацієнта. Допустимість підтвердження укладення договору в належній формі в 

подібних випадках, на її погляд, може бути пов’язана із видачею документа, що 

підтверджує оплату послуги. Доцільно також на підтвердження факту укладення 

договору залучити свідчити свідків [206, c. 234]. Натомість І.Р.Пташник  

висловлює пропозиції щодо форми згоди на донорство після смерті особи, яка, на 

її погляд, цілком зрозуміло, що має бути оформлена у письмовому документі. 

Принципово, що ця згода може міститись як у заповіті донора, так і в окремому 

документі, обов’язково завіреному у нотаріальному порядку або особами, яким 

згідно з законодавством, надано право чинити нотаріальні дії [207, c. 102]. На 

доцільність укладення договору про створення та/або використання зображення 

людини у письмовій формі з можливим нотаріальним засвідченням такої угоди за 

бажанням сторін вказує О.О.Кулініч [208, c. 186]. К.О. Ільющенко визначено 

форми надання згоди на донорство  залежно від об’єкта донорства: усна, 

письмова. Виділено правочини в сфері донорства: заповіт, договір. Запропоновано 

визначити в законодавстві види договорів у сфері донорства   залежно від 

фізіологічного стану та анонімності донора: договір донорства та договір на 

вилучення біологічного матеріалу людини [209, c.22-32].  

Проаналізувавши наведене, можемо констатувати, що чинне, насамперед, 

цивільне законодавство досить спрощено підходить до форми правочинів, 

зокрема, договорів, предметом яких є здійснення особами належних їм особистих 

немайнових прав, на відміну від правочинів щодо реалізації належних їм 
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майнових прав. Це є недоліком законодавства та наслідком ще недостатньо 

розвинутого законодавства щодо особистих немайнових прав. Чи не єдиним 

випадком обов’язкової нотаріальної форми щодо правочину, якими б 

урегульовувалися особисті немайнові правовідносини, є правочин з надання згоди 

на трансплантацію органів.    

Безумовно, що недолік законодавства відносно недбалого ставлення до 

форми правочинів з особистими немайновими правами потребує свого усунення. 

На нашу думку, при вирішенні питання щодо надання   правочинам щодо 

особистих немайнових благ обов’язкового нотаріального посвідчення необхідно 

виходити з важливості  особистих немайнових прав для особи, наявність досить 

великої ймовірності спотворення її волевиявлення, тривалості дії домовленості, а 

відтак і запобігання такому спотворенню, здатності відновлення порушеного 

права особи у майбутньому, оптимальному забезпеченні динаміки розвитку 

особистого немайнового правовідношення тощо. У зв’язку з цим пропонуємо 

передбачити обов’язкову нотаріальну форму щодо таких правочинів як договорів 

донорства, окремих правочинів щодо надання правової допомоги, договорів на 

проведення окремих дослідів, стерилізації особи, договору про передачу 

особистих паперів.  

Отже стає очевидним, що одним із видів нотаріального провадження, що 

виникає з особистих немайнових благ, є нотаріальне провадження з посвідчення 

правочинів. Нотаріальне провадження має гарантувати фіксацію правочину не 

тільки на паперових носіях, а й електронних. Це положення дозволить вносити 

необхідну інформацію в електронні реєстри і зацікавленим особам швидко її 

знаходити та використовувати. У зв’язку з цим слід зазначити такі правові 

аспекти згоди на трансплантацію органів. Так, нотаріуси  у зв’язку із 

забезпеченням їх діяльності технічними засобами здатні завчасно забезпечити 

медичні установи інформацією про згоду осіб на посмертне донорство. З цією 

метою має бути запроваджений відповідний реєстр Згод на посмертне донорство, 

користувачами якого мають бути медичні установи. Однак завчасно висловлена 

неперсоніфікована згода, на думку автора, має відрізнятися від угоди між 
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пацієнтом та клінікою про донорство, оскільки клініка має брати на себе 

відповідальність за здоров’я донора, подальше використання донорського органу 

тощо. Зокрема, громадянин України, на нашу думку, вправі обмежити 

використання його органів за межами України. Більше того, така пропозиція 

усуне дискусію навколо повноважень нотаріусів щодо засвідчення підпису на 

згоді донора або посвідчення його згоди. Отже, запропонований варіант 

донорства має передбачати не безумовну згоду на донорство, а відповідний 

договір про донорство, який має підлягати обов’язковому нотаріальному 

посвідченню. В такому разі використання донорського органу відбуватиметься в 

правовому полі, встановленому у договорі. 

Аналогічно слід ставитися і до інших односторонніх правочинів, які 

стосуються важливих немайнових прав та інтересів, конкретизувати наслідки їх 

вчинення, щоб такі права не могли постраждати внаслідок посвідчення правочину 

або хоча б мінімізувати такі ризики, але не потрібно завжди абсолютизувати 

особисті немайнові права, оскільки вони можуть бути й відносними.  

Так, згідно з ч. 2 ст. 217 СК згода батьків на усиновлення дитини має бути 

безумовною, але ця норма визначає лише загальне правило, з якого можуть бути 

винятки. Наприклад, в одній із справ автор представляв інтереси матері, яка 

вдруге зареєструвала щлюб, а батько її дитини протягом шести років не проявляв 

турботу про дитину і не сплачував аліментів. Коли ж другий чоловік захотів 

усиновити дитину, то «формальний» батько не давав на це згоди і лише після 

пред’явлення до суду двох позовних заяв: про позбавлення батьківства та про 

стягнення аліментів на дитину він таки згоду дав. Сенс у цій справі полягає в 

тому, що згода на усиновлення була не безумовною, а умовно вимушеною, 

оскільки були в наявності всі підстави для позбавлення його батьківських прав і 

сплати аліментів. Згода на усиновлення в такій ситуації була адресною, оскільки 

будь-якої таємниці в усиновленні не було і всіх влаштував варіант, коли батько 

фактично відмовився від своїх батьківських прав без зайвих формальних 

ускладнень. Тому автор уважає, що можливі варіанти посвідчення згоди на 

усиновлення можуть бути небезумовними, а з умовою усиновлення конкретною 
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особою, коли в результаті другого шлюбу або з інших поважних причин один з 

батьків  вважатиме, що дитині буде краще жити з іншими батьком або матір’ю. 

Тому із загальних правил можуть існувати й винятки, які обумовлюють 

можливість батькові чи матері висловлювати персоніфіковану згоду на 

усиновлення їх дитини іншою особою, яка їм відома і перебуває в шлюбі з 

особою, яка виховує їх дитину.  

 

2.2. Особисті немайнові правовідносини у нотаріальних провадженнях при 

посвідченні правочинів 

 

Як уже зазначалося вище, чи не найбільш поширеною нотаріальною дією є 

посвідчення правочинів, що зумовлено їх важливістю для суспільних відносин. 

Вони у достатній мірі не можуть бути проаналізовані  в межах жодного наукового 

дослідження, що пояснюється розвитком економічних та інших правовідносин, 

включаючи запозичення іноземного досвіду. Тому автором навіть не робиться 

спроба їх узагальнити у своїй праці та  проаналізувати їх, оскільки завданням 

роботи є  дослідження правочинів, які стосуються  особистих немайнових прав та 

посвідчуються у нотаріальному порядку. Незважаючи на останнє зауваження, 

універсальна процедура діяльності нотаріусів, закріплена у Законі України «Про 

нотаріат» і відповідному Порядку, мусить відповідати всім видам правочинів і 

договорів, що посвідчуються нотаріусами.  

Якщо в загальних рисах проаналізувати зміст глави 5 «Посвідчення угод» 

Закону України «Про нотаріат», то можна дійти висновку, що законодавця 

цікавлять лише питання: посвідчення угод про відчуження та заставу майна (ст. 

55), посвідчення заповітів (ст. 56), порядок їх зміни та скасування (ст. 57), 

посвідчення доручень, припинення дії доручень (ст. 58), кількість примірників 

документів, в яких викладено зміст угод (ст. 59), що не відповідає множині видів 

договорів, які посвідчуються в нотаріальному порядку та мають свою специфіку 

при їх посвідченні. Згідно  з ч.2 ст. 54 Закону України «Про нотаріат» при 
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посвідченні правочину нотаріуси або посадові особи, які вчиняють нотаріальні 

дії, перевіряють, чи відповідає зміст посвідчуваної ними угоди вимогам закону і 

дійсним намірам сторін, тобто  у цій нормі до останнього часу домінує принцип 

законності.  

Отже, чинний Закон України «Про нотаріат» підпорядкований принципу 

законності і не узгоджується з такими новелами цивільного права, як : принцип 

свободи договору, що полягає в можливості нотаріуса посвідчувати правочини, 

які не передбачені законодавством України, але не суперечить його імперативним 

нормам, інтересам сторін та інших зацікавлених осіб. Отже, при застосуванні 

цього принципу межа в діяльності нотаріусів зникає і з’являється неосяжний 

простір, підпорядкований принципу аналогії закону або праву. Тому сьогодні не 

можна говорити, що Закон України «Про нотаріат», який  набрав чинності у 1993 

році, у повну міру відповідає тим високим правовим орієнтирам, які відтворені у 

Цивільному кодексі України і Сімейному кодексі України , які вступили в дію у 

2004 році. Це підтверджує нагальну необхідність в створенні Нотаріального 

процесуального кодексу України, який відповідатиме новим вимогам цивільного, 

сімейного та іншого законодавства, а також задовольнятиме  потреби фізичних та 

юридичних осіб в отриманні нотаріальних послуг. 

Відтак, чи не найбільш складною за своїм змістом є та стадія нотаріального 

провадження з посвідчення правочину, яка полягає у перевірці нотаріусом 

відповідності посвідчуваного правочину вимогам закону. У випадку, коли 

посвідчуваний правочин врегульовує особисті немайнові права його сторін, на 

нашу думку, завдання нотаріуса з перевірки відповідності змісту правочину 

вимогам закону очевидно ускладнюється. Як зазначає з цього приводу С.Я.Фурса, 

доволі часто нотаріуси можуть зустрітися з умовами угод, в яких сторони можуть 

обмежувати один одного в правоздатності або дієздатності, наприклад, до 

повернення боргу боржник зобов’язується не виїжджати з певної місцевості, 

обидва з подружжя зобов’язуються не розривати шлюбний контракт, спадкоємець 

за умовою заповіту зобов’язується не вступати в новий шлюб тощо. Тобто прямих 

«вказівок» у законодавстві щодо повного обсягу прав та обов’язків, які у 
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сукупності складаються у  зазначені вище поняття, немає, отже нотаріусу 

необхідно бути вкрай обережним і усвідомлювати зміст поняття «правоздатність» 

тощо. Тому нотаріус має виходити з конституційного принципу, що усі люди 

вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є 

невідчужуваними та непорушними (ст. 21 Конституції України) і навіть за згодою 

обох контрагентів на одночасне обмеження їх прав  така угода буде вважатись 

незаконною [210, с. 108-109]. 

Необхідно також визнати, що деякі положення законодавства України досить 

недбало  врегульовують назви і умови правочинів, що виникають з особистих 

немайнових прав. Особливо це положення стосується договорів. Багато з них  

взагалі  прямо не передбачені законодавством (є так званими непойменованими 

договорами), через що у науці все більше приділяється уваги дослідженням їх 

правової природи.  

Так, як зазначає О.В.Григоренко, договір сурогатного материнства є 

непоіменованим договором, бо він прямо не передбачений цивільним 

законодавством, він не відноситься до жодного з відомих законодавцю видів 

приватноправових договорів [211, с. 131]. Але звернемо увагу на те, як такі 

договори рекламуються в Інтернеті лише щодо грошової складової: виплати від 

17 000 $ [212], до 19 000 [213], до 540 000 грн. [214], але такі цифри можуть 

спровокувати інтерес багатьох сімей в Україні. Незважаючи на вузьке і 

дискусійне [215; 216; 217; 218] регламентування цих відносин у СК, на базі новел 

у сімейному праві виник цілий напрям «підприємницької» діяльності і не 

важливо, як вчені його сприймають [219; 220], коли величезні гроші українки 

можуть отримати протягом року. Так само на сайті «Судова влада» за ключовим 

словом «сурогатне» було знайдено 358 справ, які розглядаються судами, що 

свідчить про проблемність цього виду договору у правовій системі України. І це 

відбувається незважаючи на те, що існує Порядок застосування допоміжних 

репродуктивних технологій в Україні, затверджений Наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 09.09.2013  № 787, який мав би чітко 

регламентувати відносини в цій сфері. Але і в ньому мають місце істотні 
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неузгодженості. Так, у п. 6.11 Порядку передбачено буквально таке: «нотаріально 

засвідчена копія письмового спільного договору між сурогатною матір'ю та 

жінкою (чоловіком) або подружжям» [221]. Фахівці у галузі нотаріату відразу ж 

зрозуміють абсурдність цього положення. Нотаріус згідно з Законом України 

«Про нотаріат» та Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України  не 

може засвідчувати копію з простого «письмового спільного договору між 

сурогатною матір'ю та жінкою (чоловіком) або подружжям», оскільки такий 

порядок суперечить нотаріальній процедурі, встановленій законом. Якщо до 

цього додати значні проблеми з особистими немайновими правами, які виникають 

не тільки в учасників договірних відносин, а й у дітей, особливо при посмертній 

репродукції [222; 223], то може виникнути спокуса заборонити використання 

таких технологій. Так, окремі автори у своїх працях роблять акцент на тому, що  

економічні і демографічні кризи можуть загрожувати майбутньому існуванню 

держави та народу [224], тому у договорах про застосування репродуктивних 

технологій [225; 226], слід ураховувати таку  істотну складову, яка стосується 

особистих немайнових прав. Тому автор уважає, що  одним із способів 

застереження типових помилок при укладенні таких договорів є  обов’язкове їх 

нотаріальне посвідчення, оскільки нотаріуси як фахівці в галузі права на підставі 

всебічного аналізу судових справ, які виникають з питань репродуктивних 

технологій, зможуть вдосконалювати як зміст таких договорів, так і процедуру їх 

нотаріального посвідчення. 

Аналізуючи досягнення цивілістичної науки при характеристиці договорів у 

сфері трансплантації органів, І.Р. Пташник доходить висновку, що такий договір 

матиме характер саме непоіменованого договору, оскільки на відміну від 

звичайних договорів про надання медичних послуг, він містить елемент новизни, 

який полягає в особливому предметі договору – пересадці донорського органу 

реципієнту [207, с. 92]. 

 Законодавством, на нашу думку, також прямо не врегульовані й такі 

договори, як договір про використання імені фізичної особи в літературних та 

інших творах (ч.2 ст.296 ЦК), договір про використання чи розпорядження 
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особистими паперами (ст.ст.303 та 304 ЦК) тощо.   

Такі договори одночасно можуть містити й положення різних за змістом 

договорів, тобто бути змішаними договорами.  

Так, зокрема, Ю.В. Коренга при аналізі положень договору сурогатного 

материнства доходить висновку, що він є змішаним договором, який 

характеризується сімейно-правовою та цивільно-правовою природою, адже 

відносинам між суб’єктами сурогатного материнства, крім особистих немайнових, 

притаманна майнова природа. Договір сурогатного материнства передбачає 

існування двох самостійних видів правовідносин: особистих немайнових та 

майнових. Немайнові правовідносини пов’язані, перш за все, з питаннями 

імплантації ембріона, виношування, народження дитини та реєстрацію її 

батьками-замовниками. Майнові правовідносини стосуються не лише винагороди 

сурогатної матері за надані послуги, але й інших умов стосовно відшкодування 

витрат у процесі вагітності, пологів та медичного обслуговування [219, с. 11]. 

Відтак, очевидним є те, що зазначені договори вимагають особливої уваги з 

боку нотаріуса при формулюванні сторонами змісту його умов. При визначенні 

відповідності умов договору, який прямо не врегульований законом, вимогам 

законодавства нотаріус повинен виходити з розроблених наукою цивільного 

права положень щодо поняття та співвідношення змішаних, комплексних та 

непойменованих договорів.  

Вивчення нотаріальної практики показує, що виникає багато проблемних 

питань при реалізації належних особам особистих немайнових прав при 

посвідченні як односторонніх правочинів, так і договорів, які пов’язані з 

особистими немайновими правовідносинами, наприклад, при посвідченні 

довіреностей, договорів щодо виховання дітей, договорів сурогатного 

материнства, договорів про передачу особистих паперів, договорів донорства 

тощо. 

Проаналізуємо деякі проблеми як теоретичного, так і практичного характеру, 

що виникають при нотаріальному посвідченні найбільш поширених у 

нотаріальній практиці окремих правочинів, пов’язаних з особистими 
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немайновими правами. 

Посвідчення односторонніх правочинів [ 227, c.83-90]. Окрема група 

проблемних питань нотаріальної практики пов’язана, на нашу думку, з 

можливістю передачі фізичними особами як суб’єктами особистих немайнових 

прав можливості їх здійснення іншим особам, наприклад, за довіреністю як 

одностороннім правочином.  

Частиною 1 ст.272 ЦК передбачено, що фізична особа здійснює особисті 

немайнові права самостійно. В інтересах малолітніх, неповнолітніх, а також 

повнолітніх фізичних осіб, які за віком або за станом здоров'я не можуть 

самостійно здійснювати свої особисті немайнові права, їхні права здійснюють 

батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники. Таке положення законодавства 

породжує на практиці проблему щодо можливості здійснення фізичною особою 

належних їй особистих немайнових прав через представника за довіреністю і, як 

наслідок, можливості посвідчення нотаріусом такої довіреності. Не дивлячись на 

те, що це питання, на нашу думку, має істотне практичне значення, у науці йому 

приділяється мало уваги.  

Так, Р.О.Стефанчук серед основних принципів здійснення особистих 

немайнових прав виокремлює принцип самостійності їх здійснення, який 

закріплений у ч. 1 ст. 272 ЦК України та зазначає, що фізична особа повинна 

здійснювати свої особисті немайнові права самостійно. При цьому Р.О.Стефанчук 

обумовлює, що як і будь-який інший принцип у праві, цей також має свої 

обмеження, які полягають у тому, що фізична особа за окремих обставин може 

передавати можливість здійснення своїх особистих немайнових прав іншим 

особам, і що така передача можлива як на підставі закону, так і на підставі 

укладення відповідного договору (наприклад, договору про помічництво, 

патронат тощо) [1, с. 163-165], однак більш детального дослідження ця теза не 

знаходить.  

Відразу звернемо увагу на деяку суперечність, закладену у думці вченого, 

оскільки лише на підставі правочину особистого характеру особа передає власні 

повноваження, а при застосуванні на практиці законного представництва 
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повноваження переходять на підставі закону, а не волевиявлення особи. Це 

важливе уточнення має впливати на сприйняття представника в нотаріальному 

процесі, оскільки у разі законного представництва контроль за наслідками 

діяльності представника покладається на органи опіки та піклування, які при 

цьому мають висловити свою згоду на вчинення  юридично важливих дій [227, 

c.84].  

Фактично, достатню увагу у науці приділено лише можливості делегування 

учасником товариства належного йому права на участь у товаристві як особистого 

немайнового права за довіреністю іншій особі [ 228], оскільки це питання 

очевидно є надзвичайно поширеним у практиці і важливим, що й змусило 

науковців досліджувати його більш ретельно.  

Як зазначає Р.О.Стефанчук, здійснюючи свої особисті немайнові права  

самостійно, фізична особа може здійснювати їх двома можливими способами – 

фактичним та юридичним. Під поняттям «фактичний спосіб» здійснення 

суб’єктивного цивільного права розуміють дію чи систему дій, здійснюючи які 

вповноважена особа не переслідує юридичної мети. Натомість під поняттям 

«юридичний спосіб» здійснення суб’єктивного цивільного права розуміють дії, 

що наділені ознаками правочину, а також інших юридично значимих дій, що не 

мають характеру правочину [1, с. 163]. І дійсно, в силу особливостей особистих 

немайнових прав, тісного їх зв’язку з особою, очевидно, що фактичне здійснення 

цих прав можливе лише їх носієм, особою, якій вони належать. Особливо це 

проявляється у здійсненні окремих прав, що забезпечують природне існування 

фізичної особи. Однак  юридичне здійснення особистих немайнових прав, як і 

будь-яких інших прав, цілком можливим було б і через інших осіб, якщо це 

дозволяється законом. І правовим підґрунтям такого висновку є положення ч.2 

ст.238 ЦК, згідно з якою представник не може вчиняти правочин, який відповідно 

до його змісту може бути вчинений лише особисто тією особою, яку він 

представляє.  

Не дивлячись на існування передбаченого ч.1 ст.272 ЦК загального 

положення щодо самостійного здійснення фізичною особою належних їй 
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особистих немайнових прав, при аналізі можливості здійснення окремих 

особистих немайнових прав через представника воно викликає очевидне 

несприйняття, що пояснюється й суперечливими положеннями законодавства. 

Прикладом цього є дискусія щодо можливості здійснення фізичними особами 

свого права участі у товаристві через представника [229; 230; 231]. 

Так, у попередній редакції ч.1 ст.100 ЦК зазначала, що право участі у 

товаристві є особистим немайновим правом і не може окремо передаватися іншій 

особі. Однак, наприклад, стосовно вже акціонера ч.3 ст.159 ЦК прямо передбачає, 

що акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах. 

Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Виходячи з 

цього, у науці та практиці це питання вирішувалося по-різному. 

Так, у Методичних рекомендаціях для працівників юридичних служб 

(юрисконсультів) державних підприємств, установ, організацій на тему 

«Представництво інтересів», підготовлених Віньковецьким районним 

управлінням юстиції, зазначається, що згідно зі ст.100 ЦКУ право участі у 

товаристві є особистим немайновим правом і не може окремо передаватися іншій 

особі, тобто учасники товариства не можуть передавати свої повноваження 

представнику [232]. Такої ж позиції, як вбачається, дотримується й І. В. Спасибо-

Фатєєва. На її погляд, неможливість видачі акціонером довіреності представнику 

на участь у загальних зборах акціонерів обґрунтовується низкою аргументів, 

сформульованих виходячи з правової природи представництва. Крім інших, дуже  

важливих аргументів, одним із найвагоміших, яким заперечується право участі в 

загальних зборах, як зазначає І. В. Спасибо-Фатєєва, є саме розуміння 

представництва, яким згідно з ст. 237 ЦК є правовідношення, в якому одна 

сторона зобов’язується або уповноважується вчинити правочин від імені другої 

сторони. Чи можна вважати участь у загальних зборах акціонерів правочином? Не 

можна, тому й уповноважити представника  на  таке представництво не можна. 

Крім того, коли йдеться про неможливість (згідно з ст.100 ЦК) передачі права 

участі іншій особі, то це стосується передачі в широкому розумінні. Передачею як 

родовим поняттям охоплюється і відчуження (яке, в свою чергу, припускає ще 
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дрібніші підвиди – продаж, міна, дарування тощо), і видача довіреності [228 ].  

Натомість, наприклад, як вбачається з листа від 31.03.2004  №Ч-87-19, 

Міністерство юстиції України вважає, що акціонер має право видавати 

довіреність на представлення своїх інтересів на загальних зборах [233 ]. Крім 

того, наприклад,  приватний нотаріус Ю. Муравіна вважає, що у випадку, якщо 

особа не може бути особисто присутня на загальних зборах учасників, наприклад, 

у випадку, якщо така особа є нерезидентом або знаходиться в іншій країні чи в 

іншому місті через відрядження, відпустку тощо, підписання протоколу і статуту 

від її імені за довіреністю не буде порушенням особистого немайнового права. У 

такому випадку не йдеться про передавання права участі у товаристві, а лише 

права підписати від імені учасника відповідні документи [234]. Однак, як нам 

здається, якщо щодо акціонерного товариства питання стосовно можливості 

акціонера уповноважити іншу особу на участь у загальних зборах акціонерів хоча 

б на рівні закону прямо врегульоване, то цього не можна сказати щодо інших 

товариств, а відтак питання загалом є дискусійним.  

Позиція автора щодо можливості передавати право на участь в загальних 

зборах учасників товариства обумовлюється тим, що в певних сферах діяльності 

мають брати участь фахівці, зокрема, внесення змін до статуту товариства, 

оскільки  передбачає узгодження редакції багатьох його норм, що пересічним 

громадянам важко зробити якісно. Тому для участі в загальних зборах, які 

передбачають вирішення складних правових питань акціонеру (засновнику, 

учаснику) доцільно направляти  на збори високо- професійного юриста. Так само, 

коли вирішується питання про представництво інтересів товариства іншим 

представником, зокрема при комерційному представництві [235; 236; 237] будуть 

вирішуватися важливі питання врегулювання повноважень представника як 

майнового [238; 239; 240], так і немайнового характеру [241; 242; 243] тощо. У 

питаннях представництва навіть вид передачі повноважень може відігравати 

вирішальну роль. Зокрема, багато вчених виділяють такий вид представництва як 

добровільне [244; 245], але з такою назвою важко погодитися в силу того, що його 

альтернатива мусила б називатися «примусове» або «обов’язкове», а не за 
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законом статутне. Тобто важливість питань представництва важко переоцінити, у 

зв’язку з чим автор уважає, що власники акцій та часток у статутних капіталах 

товариств можуть бути дуже забезпеченими особами, у зв’язку з чим мають 

наділятися правом залучати до управління власними капіталами кваліфікованих 

юристів, економістів та інших фахівців. У нашій країні участь у загальних зборах 

акціонерів власника акцій не вважається роботою, тому і право на участь в зборах, 

на нашу думку, може передоручатися висококваліфікованим фахівцям [ 227, c.84-

85].  

За аналогією вважаємо, що в багатьох випадках здійснення особистих 

немайнових прав шляхом надання різного роду згод, зокрема, згоди на 

розповсюдження фотографій, інших художніх творів (ст.308 ЦК), згоди на 

надання медичної допомоги (ст.284 ЦК), згоди на обнародування імені 

потерпілого від правопорушення (ст.296 ЦК) тощо, їх можна було б здійснювати і 

через представника, якщо в нотаріально посвідченій довіреності будуть 

встановлені конкретні повноваження представника.  

Відтак, усе це породжує сумніви в обґрунтованості положення ч.1 ст.272 ЦК 

та потребує зміни її редакції. На нашу думку, ч.1 ст.272 ЦК після першого її 

речення слід  доповнити  положенням, яке викласти у такій редакції: «Здійснення 

фізичною особою особистих немайнових прав через представника дозволяється, 

якщо це не суперечить суті цих прав». Виходячи  з наведеного, доцільно було б  

при нотаріальному посвідченні довіреності, пов’язаної з передачею повноважень 

на здійснення особистих немайнових прав іншій особі, у кожному конкретному 

випадку проводити більш ґрунтовний аналіз на предмет можливості її 

посвідчення, а не  формально посилатися  на ст. 272 ЦК як на підставу щодо 

неможливості  такого посвідчення. Однак можна погодитися з Ю.Муравіною, яка, 

виходячи з особливостей особистих немайнових прав, звертає увагу на 

необхідність чітко зазначати у довіреності усі ті дії, які представник вправі 

вчинити, та усі умови, що є істотними для вчинення цих дій [234]. Саме за таких 

умов є гарантії запобігання спотворення волі довірителя при вчиненні повіреним  

відповідних дій.   
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Загалом автор уважає, що при вільному і незаангажованому сприйнятті  ст. 

272 ЦК можна помітити, що ця норма не має імперативного характеру, оскільки в 

ній не акцентується увага на єдиному варіанті поведінки за допомогою слів 

«тільки, мусить, повинна» тощо. Звідси випливає, що принцип свободи договору 

має застосовуватися і до відносин, коли правомочна особа в силу певних обставин 

вважає доцільним на підставі правочину передати повноваження на реалізацію її 

особистих немайнових прав [227, c.85].   

Ще одне дискусійне питання, яке окреслює проблему здійснення особистих 

немайнових прав через представника, пов’язане, на нашу думку, з можливістю 

посвідчення довіреностей щодо здійснення батьками окремих особистих 

немайнових прав та виконання ними особистих немайнових обов’язків, 

визначених, зокрема, главою 13 СК «Особисті немайнові права і обов’язки батьків 

та дітей», а також щодо надання батьками згоди на виїзд дитини за кордон як 

документа, що реалізує особисте немайнове право дитини на свободу 

пересування.    

Так, вивчення нотаріальної практики свідчить, що до нотаріусів досить часто 

звертаються батьки за посвідченням довіреностей на представництво малолітніх 

дітей у різних установах. Однак, як вбачається з аналізу практики та наукової 

думки, питання щодо можливості посвідчення довіреностей від імені чи  батьків, 

чи  малолітньої особи у науці є дискусійним.  

Так, на думку приватного нотаріуса О.А.Лебідь,  нотаріус, відмовляючи у 

передачі права представляти дитину іншій людині, цілком правий, адже згідно з 

законодавством єдиними законними представниками дитини є її батьки, 

усиновителі та опікуни. І це представництво не передбачає права передоручення 

повноважень повністю чи частково [246]. Аналогічна позиція висловлена і 

відділом нотаріату Головного управління юстиції у Чернігівській області [247]. 

Дискусії додає й положення п.3.4 глави 1 розділу ІІ Порядку вчинення 

нотаріальних дій нотаріусами України, згідно з яким нотаріус не приймає для 

посвідчення правочин, що укладається від імені малолітньої дитини 

представником батьків (усиновлювачів) або одного з них. 
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Натомість І. В. Спасибо-Фатєєва зазначає, що серед нотаріусів є прибічники 

проміжної позиції, а саме можливості посвідчувати довіреність від малолітніх 

осіб. При цьому такі нотаріуси вважають, що представник не зможе по такій 

довіреності представляти інтереси дитини при посвідченні правочину, який ним 

учинятиметься [248]. При цьому, сама науковець вважає, що заборона для 

законних представників видавати довіреність від імені малолітньої особи 

стосується лише тих довіреностей, якими передбачається вчинення правочинів 

(оскільки в правочинах від імені малолітніх можуть виступати лише їх законні 

представники, і це право не може бути передоручено); якщо ж у довіреності 

передбачені дії, що полягають в інших «процедурах» (участь у судовому процесі, 

оформлення документів тощо), то представництво інтересів малолітніх дітей 

третіми особами можливо [248]. На наш погляд, саме з останньою думкою 

необхідно погодитись.  

Дійсно, на сьогодні довіреність вже не розглядається як документ, який 

підтверджує повноваження на вчинення правочину, а охоплює значно ширше 

коло дій. І саме на вчинення цих дій цілком можливим було б передати їх 

вчинення від імені малолітньої особи договірному представнику, але це питання 

знов таки неоднозначне, оскільки встановити малолітню особу на цей час 

неможливо. Більше того, виникне проблема щодо віку малолітньої особи, коли 

вона здатна усвідомлювати значення своїх дій [227, c.86].  

Окремого дослідження в аспекті представництва потребує й проблема виду 

нотаріальної дії, що вчинятиметься у разі необхідності реалізації малолітніми 

дітьми свого права на свободу пересування. Нотаріальне процесуальне 

регулювання цього питання, на наш погляд, є недосконалим.  

Так, ч. 3 ст.313 ЦК передбачає, що фізична особа, яка не досягла шістнадцяти 

років, має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків 

(усиновлювачів), піклувальників та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які 

уповноважені ними, крім випадків, передбачених законом. Виходячи з цього, у 

нотаріальній практиці виникло питання щодо змісту того документа, який 

повинен бути складений у цьому випадку, та як наслідок й щодо виду 
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нотаріальної дії, яка повинна бути вчинена у цьому випадку.  

Приватний нотаріус О. Чуєва, аналізуючи це питання, зазначає, що деякі 

колеги вважають, що у цьому разі нотаріус повинен посвідчити від імені батьків 

довіреність, оскільки ЦК України апелює терміном «уповноважені». Але 

довіреність видається представнику для представництва перед третіми особами 

для вчинення правочинів від імені довірителя (статті 237, 244 ЦК України). У 

цьому разі вповноважена особа від імені батьків жодних правочинів не вчинює, 

більше того, закон забороняє передавати права та обов’язки батьків щодо дитини 

по довіреності третій особі. Тому вказаний документ убачається у вигляді заяви, 

яку може бути адресовано відповідним компетентним органам і в якій 

зазначається згода батьків на відповідну поїздку (поїздки) за кордон їхньої дитини 

із зазначенням у тексті такої заяви прізвища, ім’я та по батькові особи, 

уповноваженої на супроводження дитини в поїздці та відповідальної за 

повернення цієї дитини в Україну [249]. На наш погляд, з такими висновками 

О.Чуєвої погодитися не можна. 

По-перше, твердження про те, що довіреність видається представнику для 

представництва перед третіми особами для вчинення правочинів від імені 

довірителя, а в цьому разі начебто уповноважена особа від імені батьків жодних 

правочинів не вчинює, хоча формально й є обґрунтованим, однак на практиці вже 

давно є неприйнятним і не застосовується у багатьох випадках, про що  йшлося  

вище. По-друге , твердження О.Чуєвої щодо того, що закон забороняє передавати 

права та обов’язки батьків щодо дитини по довіреності третій особі жодним 

чином не свідчить про можливість вчинення у наведеному випадку заяви та 

передачі таких прав на підставі заяви. Якщо законом встановлена заборона 

передачі прав та обов’язків батьків щодо дитини, то форма цієї заборони не має 

значення. Якщо тлумачити ст.313 ЦК так, як це робить О.Чуєва, то в такому 

випадку треба визнати, що закон взагалі забороняє супроводження дитини 

іншими особами, крім батьків, що очевидно  не так.  

Детальний аналіз ст. 313 ЦК, на нашу думку, свідчить про те, що вона для 

реалізації дитиною належного їй права на свободу пересування вимагає наявності 
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двох основних юридичних фактів. Такими, по-перше, є згода батьків на виїзд 

дитини за кордон,  по-друге, супровід дитини у момент перетину нею кордону 

уповноваженою батьками особою.  

Слід зазначити, що у нотаріальній практиці реалізація згоди батьків на виїзд 

дитини за кордон у супроводі уповноваженої особи реалізується такою 

нотаріальною дією, якою є засвідчення справжності підпису на документі. Чи 

задовольняє така процесуальна форма вимоги ст.313 ЦК загалом, як і подальший 

супровід дитини уповноваженою на це за заявою особою? На наш погляд, ні [ 250, 

c.54].          

Як обґрунтовано вже було вище, різного роду юридичні згоди, якими є й 

згода батьків на виїзд дитини за кордон, з погляду матеріального права є нічим 

іншим як одностороннім правочином. Вище вже було проаналізовано підняту у 

науці проблему існування практики надання таким правочинам юридичної сили 

через неналежну процесуальну форму. Зазначена невідповідність нотаріальних 

процесуальних правовідносин вимогам матеріального закону, як вбачається, 

знаходить свій прояв і при засвідченні справжності підпису на заяві про дозвіл 

батьків на виїзд дитини за кордон. При вчиненні нотаріального провадження із 

засвідчення справжності підпису поза увагою нотаріуса залишається низка 

обов’язкових для перевірки фактів, які потребують перевірки у зв’язку з тим, що 

посвідчуваний факт має характер правочину. Щодо нашого випадку це означає те, 

що нотаріус, засвідчуючи справжність підпису на заяві, не посвідчує факт згоди 

батьків, викладеної у цій заяві, а лише підтверджує, що підпис зроблений 

батьками. При цьому, як вбачається, тут проблема ускладнюється й тим, що 

фактично йдеться про посвідчення не тільки одностороннього правочину – згоди 

батьків на виїзд дитини за кордон, а й ще одного – надання іншій особі 

повноважень на супровід дитини за кордон. Фактично, останній факт є нічим 

іншим, як видачею іншій особі довіреності не просто на супровід дитини, а й на 

забезпечення її всім необхідним під час такої подорожі [ 227, c.87].  

Закон з огляду на те, що перетин кордону є спеціальною юридичною 

процедурою, встановивши у ст.313 ЦК правило про супровід дитини в момент 
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перетину кордону батьками (усиновлювачами), піклувальниками чи особами, які 

уповноважені ними, по суті встановив правило про супровід дитини не будь-ким, 

не будь-якою особою, а саме представником дитини – представниками або ж за 

законом, якими є батьки (усиновлювачі) та піклувальники, або ж договірними 

представниками – особами, уповноваженими батьками. Мета такого супроводу 

вбачається саме в необхідності забезпечити дитині правову охорону в момент 

перетину кордону. І та обставина, що ця заява нібито адресується відповідним 

компетентним органам якраз і відповідає суті довіреності як письмового 

документа, який згідно зі ст.244 ЦК видається однією особою іншій особі для 

представництва перед третіми особами. У цьому випадку батьки як законні 

представники дитини видають довіреність від власного імені на представництво 

інтересів дитини перед третіми особами (компетентними органами) договірному 

представнику. Відтак, знову ж таки засвідчуючи справжність підпису на заяві та 

уникаючи посвідчення у цьому випадку довіреності маємо, як і у випадках 

засвідчення справжності підпису на різного роду згодах, випадок обходу 

нотаріального процесуального закону та фактичного самоусунення нотаріуса від 

встановлення самого факту уповноваження особи.  

Уникнення у нотаріальній практиці оформлення довіреності в цьому випадку 

та нерозгляд уповноважених батьками осіб як представників дитини, на наш 

погляд, шкодить, насамперед, інтересам дітей, оскільки залишає їх у просторі та 

часі проходження юридичної  процедури перетину кордону без правового 

захисту, який надає дитині інститут представництва. Самостійно ж вчиняти 

юридичні дії в силу обсягу своєї дієздатності дитина не може. При цьому 

необхідно враховувати беззахисність, насамперед дитини, й надалі, вже під час 

знаходження її за кордоном. Необхідно обов’язково зазначити, що положення 

ст.313 ЦК врегульовують лише процедуру перетину дитиною кордону та не 

врегульовують подальші питання перебування дитини за кордоном. За відсутності 

розгляду такої заяви як довіреності навіть за вимогами чинного вітчизняного 

законодавства навряд чи є підстави для розгляду її як довіреності за 

законодавством тих країн, де буде перебувати дитина. Відтак, за такого підходу 
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дитина взагалі залишається без юридичного супроводу представника на увесь час 

перебування її за кордоном [ 250, c. 55].  

Аналіз же конкретних заяв про надання згоди батьками на виїзд дитини за 

кордон, підпис на яких засвідчується нотаріусом, свідчить, що досить часто у цих 

документах вказується і про те, що супроводжуюча особа візьме на себе 

відповідальність за життя та здоров’я дитини, і те, що батьки надають такій особі 

повноваження на час поїздки вирішувати усі питання, що стосуються дитини 

[251]. Однак чи може така заява свідчити про те, що супроводжуюча особа бере 

на себе відповідальність за життя та здоров’я дитини, чи  може заява надавати 

такій особі повноваження на час поїздки вирішувати усі питання, що стосуються 

дитини (адже це є суть довіреність, яка у цьому випадку видається за фактично 

укладеним між батьками дитини та цієї особою усним договором про 

супроводження дитини), чи не свідчить це врешті-решт про те, що за своїм 

змістом цей документ все ж таки є довіреністю і лише за своєю формою – заявою 

[ 250, c.55-56]?  

Все наведене свідчить про те, що нотаріальна практика у таких випадках 

потребує удосконалення. Зокрема, тут варто відмітити й таку обставину, що 

доволі часто за кордон дитину супроводжують близькі родичі, а тому форма 

довіреності найліпше відповідає характеру відносин, зокрема, коли дитина їде на 

відпочинок з дідом і бабою. Коли ж за кордон дитина їде з туристичною групою, 

спортивною командою або в складі ансамблю тощо, коли таку групу дітей буде 

супроводжувати особа, яка не користується довірою батьків, то вид згоди на 

перетинання дитини з такою особою має бути викладений в договорі про надання 

туристичних послуг, підписаний з іншої сторони юридичною особою, 

спортивною або іншою організацією, яка бере на себе відповідальність за дитину 

та деталізує умови перебування за кордоном, питання покриття усіх можливих 

витрат тощо. Сучасна практика  нотаріального посвідчення згоди батьків на 

перетинання дитиною кордону в супроводі певної особи невиправдано спрощує 

реальні і складні правовідносини  замість їх деталізації [227, c.88]. 
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Якщо порівняти згоду та довіреність, можна помітити істотну відмінність в 

їх змісті. Так, згода односторонній  правочин (нотаріальний акт), що свідчить про 

дозвіл на перетинання кордону, а довіреність містить, фактично, положення про 

згоду батьків на перетинання кордону в супроводі певної особи та конкретизує 

подальші можливі повноваження представника за кордоном. Отже, другий 

документ за своєю правовою суттю кращий ніж перший, тому не потрібно занадто 

формалізувати це питання. Коли ж при перетинанні кордону представник 

пред’явить договір між батьками та супроводжуючою особою, то суть останнього 

буде ще краще конкретизувати повноваження представника, оскільки 

встановлюватиме і перелік його прав та обов’язків, і оплату його послуг, і 

відповідальність. Тому беручи до уваги юридичну компетентність наших 

прикордонників, слід встановити всі можливі варіанти дозволу батьків на 

перетинання кордону дитиною з урахуванням реальних відносин між батьками і 

супроводжуючою особою. Для детального аналізу відмінностей між довірчими та 

договірними відносинами можна дослідити багато теоретичних юридичних 

джерел [252; 253] або безпосередньо положення ЦК, однак конкретні умови 

перетинання кордону і подальшого перебування в іноземній країні мають бути 

чітко зафіксовані.  Це положення, на нашу думку, дуже актуальне в контексті 

торгівлі людьми і зменшення віку для самостійного перетинання кордону з 18 

років до 16 у ст. 313 ЦК, що не «вписується» в політику боротьби з таким явищем 

в Україні, оскільки при низькому рівні життя населення України представляє 

істотну небезпеку для дітей в такому віці [ 227, c.88-89].  

  

2.3. Проблемні питання сімейних особистих немайнових прав у нотаріальних 

провадженнях 

 

Загальне сприйняття сімейних особистих немайнових прав і відповідних 

правовідносин у нотаріальних провадженнях слід, на нашу думку, структурувати 

на системній моделі нотаріальних процесуальних правовідносин [254] та 
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системності в застосуванні договорів [255], що відображено у різних моделях 

сімейних договорів та їх окремих різновидах, які узгоджено визначають питання 

сімейних відносин [60]. Тому зосередимо увагу на дискусійних питаннях, що 

стосуються можливості врегулювання особистих немайнових відносин шлюбним 

договором.  

Відразу звернемо увагу на те, що у ст. 92 СК обмежується право 

неповнолітніх на безпосереднє укладення шлюбного договору до реєстрації 

шлюбу, оскільки в цьому випадку потрібна письмова згода їх батьків або 

піклувальників, засвідчена нотаріусом. Вважаємо, що це положення абсолютно не 

узгоджується з реальними правовідносинами, оскільки шлюб накладає на 

подружжя і без шлюбного договору певні зобов’язання, а з моменту реєстрації 

шлюбу особи набувають повної дієздатності. А дозволяти або забороняти батькам 

або піклувальникам укладати договір без ознайомлення з його змістом – це 

просто нелогічно, однак саме так у ст. 92 СК тлумачаться повноваження батьків 

або піклувальників. При цьому, будь-яка участь цих осіб в укладанні шлюбного 

договору і його посвідченні не передбачена, оскільки він почне діяти з моменту 

реєстрації шлюбу [256, c.5]. 

Згідно зі ст. 93 СК шлюбним договором регулюються майнові відносини між 

подружжям, визначаються їхні майнові права та обов'язки. Шлюбним договором 

можуть бути визначені майнові права та обов'язки подружжя як батьків. Він не 

може регулювати особисті відносини подружжя, а також особисті відносини між 

ними та дітьми.  

Таке обмеження змісту шлюбного договору лише регулюванням майнових 

прав та обов’язків викликало у науці та практиці дискусію щодо особливостей 

тлумачення цього положення СК та доцільності врегулювання у шлюбному 

договорі й особистих немайнових прав подружжя [257, c.32]. 

Так, С.Я.Фурса зазначає, що така редакція норми закону потребує 

відповідного тлумачення, оскільки неконкретність цієї норми зумовлює 

неможливість її застосування. Тому реально можна тлумачити особисті права 

лише у межах глави 6 «Особисті немайнові права та обов’язки подружжя», а інші 
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питання вносити до змісту шлюбного договору, що випливає із загальновідомого 

правила – все, що не заборонено,  дозволено [109, с. 257].  

Звернемо увагу й на той факт, що у ст. 99 СК встановлене право на 

утримання одного із подружжя і незалежно від непрацездатності та потреби у 

матеріальній допомозі на умовах, визначених шлюбним договором.Це положення  

загалом слід розцінювати як порушення принципу рівності сторін та правила про 

рівність прав жінки та чоловіка, а це є порушенням ст. 21, частин 2 та 3 ст. 24, ч. 1 

ст. 51 Конституції України. Тому такий шлюбний договір може бути визнаний 

судом нікчемним, якщо підстави для встановлення утримання не будуть належно 

обґрунтовані. З цього відносно простого висновку випливає, що в шлюбі 

відчувається нерівність і певні особисті нематеріальні права одного із подружжя 

домінують над правами іншого із подружжя. Наприклад, коли один із подружжя 

за його позицією жертвує власною кар’єрою задля забезпечення інтересів сім’ї, то 

інший зобов’язується  компенсувати таку втрату за власний рахунок і знов таки в 

інтересах сім’ї. Наскільки такі відносини в майбутньому будуть тривалими, важко 

передбачити. Але іноземна юридична практика знає випадок, коли за народження 

дитини від мільйонера громадянка України отримала мільйон доларів США. Тому 

говорити про законність такої умови шлюбного договору за українським 

законодавством і відповідними традиціями українського народу не доводиться 

[256 , c.6].   

Після такого порівняння вважаємо дивною цю дискусію. Так, С.Я. Фурса 

допускає можливість регулювання шлюбним договором права кожного з 

подружжя на віросповідання, а також на виховання у дітях прихильності до якоїсь 

релігії або неможливість поширення виховання на питання віросповідання 

дитиною до досягнення нею повноліття [210, с. 360-361]. На противагу цій думці 

І.В. Жилінкова навпаки вказує, що зазначена норма достатньо чітко окреслює 

межі шлюбного договору в цьому сенсі. Вона однозначно вказує на неможливість 

включення до шлюбного договору будь-яких умов особистого характеру. Тому не 

відповідатимуть закону ймовірні умови шлюбного договору, запропоновані 

С.Я.Фурсою [258, с.126], щодо встановлення права кожного із подружжя на 
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віросповідання або на виховання в дітях прихильності до якоїсь релігії [ 257, 

c.33]. 

Загалом погодитися з думкою І.В. Жилінкової щодо начебто дуже чіткого 

окреслення наведеною нормою меж шлюбного договору в цьому сенсі не можна.  

Насамперед, що відразу кидається у вічі при тлумаченні положення ст.93 СК, 

так це те, що вона забороняє регулювати шлюбним договором не «особисті 

немайнові відносини», а «особисті відносини» подружжя. Як вбачається з аналізу 

наукової літератури, на це взагалі не звертається увага багатьма дослідниками 

[259, с. 301-308; 260, с. 141-142]. Однак щодо тотожності цих понять, як і підходу 

до розуміння «особистих відносин» як немайнових за своїм змістом є великі 

сумніви. У науці при дослідженні питань особистих немайнових правовідносин 

вже давно звертається увага на проблему класифікації правовідносин, проблему 

так званих парних прав тощо та розуміння у зв’язку з цим загальної сутності 

особистих немайнових прав [261, с. 139-165; 262, с. 34; 263, с. 90-91]. Яке 

суб’єктивне право є протилежним за змістом праву майновому? Очевидно, що 

немайнове. Але законодавство, зокрема, й сімейне, при врегулюванні особистих 

немайнових прав та правовідносин не веде мову про «немайнові» права та 

відносини, а врегульовує саме «особисті немайнові» права та правовідносини. 

Така ж проблема виникає і при розумінні особистих прав та правовідносин? Яке з 

прав є протилежним за змістом праву особистому? Невже майнове? Але ж 

майнове право є  протилежним за змістом праву немайновому. У тому ж СК 

поняття «особистий» вживається, наприклад, щодо особистого майна кожного з 

подружжя (статті 57-59 СК), а щодо відносин, які врегульовує цей Кодекс у 

положенні ч.1 ст. 2, СК визначає, що Сімейний кодекс України регулює сімейні 

особисті немайнові та майнові відносини між подружжям, між батьками та 

дітьми, усиновлювачами та усиновленими, між матір'ю та батьком дитини щодо її 

виховання, розвитку та утримання та не визначає як предмет регулювання 

«особисті відносини». Так може положення ст.93 СК необхідно розуміти як таке, 

що воно забороняє врегульовувати не особисті немайнові відносини, а відносини, 

наприклад, особистої власності кожного з подружжя тощо? І це притому, що якщо 
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в інших випадках проявів зазначеної проблематики щодо розуміння усієї цієї 

термінології вона є більше проблемою теоретичною, то щодо сфери застосування 

саме шлюбного договору вона очевидно набуває практичного значення саме через 

пряме вживання ст.93 СК положення «особисті відносини», а не «особисті 

немайнові відносини». 

Ще одна проблема вбачається у визначенні ст.93 СК суб’єктів, яких зачіпає 

відповідна норма. Так, якщо ч.1 ст.93 СК визначає, що шлюбним договором 

регулюються майнові відносини між подружжям, то ч.3 забороняє 

врегульовувати шлюбним договором особисті відносини подружжя, а також 

особисті відносини між ними та дітьми. Чи тотожними є поняття «відносини між 

подружжям» та «відносини подружжя» в аспекті того, що ця стаття начебто 

забороняє врегульовувати шлюбним договором особисті немайнові 

правовідносини між подружжям, як про те часто зазначається? «Подружжя» як 

термін загалом означає обох з подружжя (чоловіка та дружину) одночасно, 

оскільки щодо кожного з них окремо закон вживає термін «один з подружжя» 

(наприклад, у ч. 4 тієї ж ст.93 СК). То може у зв’язку з цим поняття «відносини 

подружжя» необхідно розуміти як зовнішні відносини подружжя як єдиного 

суб’єкта з іншими суб’єктами, і що начебто врегулювання цих відносин у 

шлюбному договорі закон забороняє?  

Таким чином, виходячи з наведеного, вбачається нечіткість положень, що 

вживаються у ст.93 СК, їх неконкретність, як про те і зазначає С.Я.Фурса, що й 

вимагає різних підходів до її тлумачення.  

Натомість доцільність уведення будь-якої заборони на врегулювання 

шлюбним договором особистих немайнових правовідносин взагалі не вбачається.   

Як зазначає І. В.Жилінкова, збереження в СК заборони на включення в 

шлюбні договори умов, що стосуються особистих відносин подружжя, може  

пояснюватися двома основними моментами. По-перше, тим, що особисті права та 

обов'язки подружжя встановлені безпосередньо законом, внаслідок чого вони 

невіддільні від самого суб'єкта – їх носія. По-друге, шлюбний договір (як і будь-

які інші цивільно-правові правочини) повинен мати можливість бути виконаним 
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примусово, якщо в цьому виникне необхідність [258, с. 126]. При цьому, 

І.В.Жилінкова посилається як на безспірні твердження, висловлені О.С.Іоффе та 

М.Д.Шаргородським положення про те, що юридичного характеру набувають 

лише ті суспільні відносини, поведінка учасників яких, по-перше, закріплена і, по-

друге, у разі необхідності реально забезпечена заходами державного захисту [264, 

с. 186]. Включення у договір положень, що мають неправовий за своєю сутністю 

характер, просто не має сенсу [258, с. 126].  

На наш погляд, такі обґрунтування на сьогодні виглядають дещо архаїчними. 

Зазначені положення фактично були висловлені тоді, коли законодавство взагалі 

не передбачало можливість урегулювання особистих немайнових правовідносин 

договором. Очевидно, правильною слід розглядати позицію О.В.Михальнюк, яка 

полягає в тому, що в Україні в сучасних умовах існує тенденція до позитивного 

вирішення питання про регулювання шлюбними договорами поряд із майновими 

відносинами також і особистих немайнових, але за умови, що гарантовані 

Конституцією України права людини не порушуватимуться [265, с. 91–92]. 

Відтак, тепер таких заборон вже фактично не існує. У зв’язку з цим В.І.Бобрик на 

підставі аналізу ст.ст.7, 9 СК доходить  обґрунтованого висновку, що СК не 

виключає договірного регулювання особистих немайнових відносин сімейного 

характеру, крім як в ч.3 ст.93 СК, в якій встановлена пряма заборона регулювання 

шлюбним договором особистих відносин подружжя, а також особистих відносин 

між ними та дітьми [266, с. 234]. Таким чином, на його погляд, вбачається 

штучність обмеження, встановленого зазначеною нормою [266, с. 237].      

Уважаємо, що з огляду на те, що сімейне законодавство дозволяє 

врегулювання особистих немайнових відносин договором, у шлюбному договорі 

як у ніякому іншому договорів особисті немайнові відносини повинні бути 

врегульовані. Правова природа шлюбного договору є сімейною, а не цивільною. У 

сфері сімейних відносин особисті немайнові правовідносини відіграють набагато 

більше значення, ніж майнові. Чоловік та жінка, вступаючи у шлюб, реалізують 

саме наявні у них особисті немайнові права на сім’ю (ст.291 ЦК) та на особисте 

життя (ст.301 ЦК), а шлюбні сімейні відносини власне і виникають унаслідок 
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особистих немайнових благ. Відтак, сімейні відносини – це більше особисті 

немайнові. Може ще навіть більше,  ніж майнові. Для нас виглядає нелогічним, 

що інститут шлюбного договору з забороною регулювати особисті немайнові 

права закріплений у СК у тому вигляді, що він регулює тільки майнові відносини. 

Цим він втрачає свою сімейно-правову природу, перетворюючись більше в 

цивільно-правовий договір. Для того, щоб шлюбний договір дійсно став 

шлюбним, а не цивільно-правовим, він повинен містити в собі й умови щодо 

врегулювання особистих немайнових прав та обов’язків подружжя [256, c.6].  

У шлюбних договорах не лише можна, а й необхідно, щоб майбутнє 

подружжя зафіксувало спільні підходи до врегулювання сімейних відносин 

особистого немайнового характеру. Такими можуть бути не лише відносини щодо 

права кожного з подружжя на віросповідання,  виховання у дітях прихильності до 

якоїсь релігії або неможливість поширення виховання на питання віросповідання 

дитиною до досягнення нею повноліття, як на те цілком правильно вказує 

С.Я.Фурса, а й, наприклад, взагалі питання щодо наявності дітей у сім’ї або їх 

кількості. І в аспекті цих правовідносин виглядає недосконалим правове 

регулювання особистого немайнового права на життя, визначеного ч.6 ст.281 ЦК, 

згідно з якою штучне переривання вагітності, якщо вона не перевищує 

дванадцяти тижнів, може здійснюватися за бажанням жінки. Відтак, як 

вбачається, при вирішенні питання про штучне переривання вагітності згода чи 

незгода чоловіка, який є майбутнім батьком, на таке переривання вагітності 

взагалі не враховується. У зв’язку з цим, не виключено, що цей чоловік у межах 

такого шлюбу взагалі не зможе реалізувати особисте немайнове право, яке йому 

надане законодавством – право на батьківство (ст.50 СК). У разі, якщо шлюбний 

договір міг би містити положення щодо особистих немайнових прав та обов’язків, 

то реалізація такого права чоловіка могла б відбутися. А з огляду на те, що згідно 

з ч.2 ст.50 СК відмова дружини від народження дитини або нездатність її до 

народження дитини взагалі може бути законодавчо визначеною причиною 

розірвання шлюбу, то заборона на включення у шлюбний договір положення 

щодо наявності дітей у шлюбі загалом виглядає не лише штучною, а й шкідливою 
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та такою, що з більшою часткою ймовірності може призвести до руйнування сім’ї. 

Аналогічне право на народження дитини гарантується СК й жінці, отже такі права 

мають регламентуватися шлюбним договором. У зв’язку з наведеним пропонуємо 

удосконалити не лише ст. 93 СК на предмет скасування заборони щодо 

врегулювання у шлюбному договорі особистих відносин подружжя, а й 

положення ч.6 ст.281 ЦК на предмет обумовлення можливості штучного 

переривання вагітності жінкою, яка перебуває у шлюбі, згодою на це чоловіка, 

або бодай тими зобов’язаннями щодо материнства, які дружина взяла на себе у 

шлюбному договорів [256 , c.6-7].   

Не дивно, що при встановленій «запрограмованості» умов шлюбного 

договору в Україні в нотаріальній практиці лише незначна кількість громадян 

посвідчує такий договір, хоча в розвинених країнах він користується істотним 

попитом. З огляду на те, що сімейне законодавство дозволяє врегулювання 

особистих немайнових відносин договором, повинна бути можливість 

врегулювати особисті немайнові відносини і у шлюбному договорі. Тому 

об’єктивно варто переглянути умови посвідчення шлюбного договору та його 

зміст відповідно до принципу свободи договору, щоб громадяни хоча б 

замислилися над питаннями майбутнього життя їх сім’ї, а не спрощували 

процедуру реєстрації шлюбу до формальності. Тому варто звернути увагу на той 

аспект, що змінивши назву договору з шлюбного договору на сімейний, в осіб 

виникає право регламентувати будь-які відносини, а не тільки майнові [267, с.48] 

,чи посвідчити у нотаріуса шлюбний договір з елементами виховання та 

визначення місця проживання дитини  (змішаний договір) [268, с.84]. 

Питання особистих немайнових прав при посвідченні правочинів щодо 

дітей. Якщо можливість урегулювання особистих немайнових прав у шлюбному 

договорі є дискусійною, то цього не можна сказати про сімейні договори щодо 

дітей. Так, наприклад, ч.1 ст. 109 СК передбачає, що подружжя, у якого є діти, має 

право подати до суду заяву про розірвання шлюбу разом із письмовим договором 

про те, з ким із них будуть проживати діти, яку участь у забезпеченні умов 

їхнього життя братиме той з батьків, хто  проживатиме окремо, а також про умови 
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здійснення ним права на особисте виховання дітей. Згідно з ч.4 ст.157 СК батьки 

мають право укласти договір щодо здійснення батьківських прав та виконання 

обов'язків тим із них, хто проживає окремо від дитини. Договір укладається у 

письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню. У практиці такі 

договори дістали назву договорів про визначення місце проживання та виховання 

дитини. Безумовно, що у цих договорах знаходять свою реалізацію особисті 

немайнові права та обов’язки батьків та дітей. Такі договори є чи не найбільш 

поширеними з усієї сфери сімейних договорів щодо особистих немайнових прав.  

На процедуру посвідчення таких договорів поширюються загальні 

положення нотаріальної процедури щодо посвідчення договорів з певними 

особливостями. Так, насамперед, при посвідченні такого виду договорів нотаріус 

поряд з низкою загальних умов відповідності договорів вимогам законодавства 

повинен перевірити, чи не порушує він прав та інтересів дитини. Як свідчить 

нотаріальна та судова практика, у нотаріальній практиці трапляються випадки 

очевидного порушення прав дитини. 

Так, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 

Т.І.Лубніною 30.03.2010 між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 як подружжям був 

посвідчений договір про режим виховання та забезпечення їх спільних дітей під 

час та після розірвання шлюбу, зареєстрований у реєстрі № 694. Умовами 

договору було визначено, що дитина буде проживати з обома батьками за 

графіком: з одинадцятої години неділі до дев'ятої години четверга з матір'ю, а з 

дев'ятої години четверга до одинадцятої години неділі з батьком. Такий договір 

був розірваний рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від 

17.07.2012 з огляду на те, що з умов договору вбачалося, що фактично місце 

постійного проживання дитини не було визначене. Договором був встановлений 

режим проживання дитини, що не відповідав інтересам дитини, не сприяв її 

фізичному та духовному розвитку, а навпаки негативно впливав на стан її 

фізичного та психічного здоров'я [269 ].  

І дійсно, з таким висновком суду слід погодитися, якщо при розгляді справи 

були представлені належні і допустимі докази погіршення стану здоров’я дитини 
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тощо. Дитина повинна мати певне місце проживання, хоча це положення деякою 

мірою й суперечить ч. 6 ст. 29 ЦК. Постійна зміна цього місця є важкою навіть 

фізично, не призводить до створення комфорту для дитини. Відтак, такі випадки, 

коли подружжя, визначаючи місце постійного проживання дитини, фактично 

порівну ділять час, який кожний з подружжя проводитиме з дитиною, є не завжди 

виправданим. Але ділити  тиждень по днях та годинах нераціонально, оскільки 

дитині потрібно готуватися до наступних занять, відвідувати гуртки, витрачати 

час на переїзди  і перевезення необхідних речей тощо, тому можлива 

«компенсація» за недоотримане спілкування з дитиною залежить від графіка 

роботи іншого із подружжя, але в літній період діти, як правило, знаходяться на 

канікулах і в цей період можна «надолужити» втрачений час на спілкування. 

Головне, щоб сторони були готові до діалогу і кваліфіковані нотаріуси здатні 

будуть запропонувати альтернативні варіанти розподілу між батьками обов’язків 

щодо виховання дитини [ 256, c.8].  

Неприйнятними слід розглядати й випадки, коли внаслідок укладення таких 

договорів між подружжям, які проживають порізно, діти (рідні брати та сестри) 

розлучаються, один із них проживає з матір’ю, а інший з батьком. Такі варіанти 

визначення місця проживання та участі батьків у вихованні дітей порушують 

права дітей по відношенню до своїх братів та сестер.  

З посвідченням правочинів щодо дітей та їх особистих немайнових прав 

виникає ще одне практичне питання, яке нотаріусу необхідно буде обов’язково 

вирішити для вчинення повністю законного нотаріального акту – це питання 

участі у нотаріальному процесі в окремих випадках самої дитини. Така участь, на 

наш погляд, випливає з положень сімейного законодавства.  

Так, ч.2 ст.160 СК передбачає, що місце проживання дитини, яка досягла 

десяти років, визначається за спільною згодою батьків та самої дитини. Необхідно 

погодитися з думкою О. Розгон, що дитина, яка досягла 10 років, може брати 

участь у договірному процесі між батьками щодо визначення питання місця її 

проживання, оскільки при вирішенні питання про визначення місця проживання 

дитини враховується не лише думка батьків, але й самої дитини [270]. Однак, 
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трансформуючи відповідні положення на зміст договору та процедуру його 

нотаріального посвідчення, можемо констатувати, що при укладенні договорів 

щодо визначення місця проживання дитини віком від десяти  та до чотирнадцяти 

років безпосередньо стороною такого договору повинна бути дитина, при цьому 

сам договір набуватиме характеру трьохстороннього, однак участь у процедурі 

нотаріального посвідчення такого договору самої дитини може бути істотно 

ускладнена. Так, дитина може заперечувати проти будь-яких умов такого 

договору лише в силу того, що вона не хоче, щоб батьки розлучалися і жили 

окремо, тощо [ 256, c.8].  

Дійсно, відповідно до ст. 171 СК дитина має право на те, щоб бути 

вислуханою батьками, іншими членами сім'ї, посадовими особами з питань, що 

стосуються її особисто, а також питань сім'ї. І хоча  частини 2 та 3 ст.171 СК 

стосуються врахування думки дитини лише судом при вирішенні ним спору щодо 

її виховання, місця проживання, у тому числі при вирішенні спору про 

позбавлення батьківських прав, поновлення батьківських прав, а також спору 

щодо управління її майном, на наш погляд, у досвідчених нотаріусів має бути 

відпрацьований шлях щодо поширення ч. 1 ст. 171 СК й на процедуру 

посвідчення ними правочинів, що стосується регламентації прав такої дитини у 

нотаріальному акті. Так, діти у 10- річному віці ще не знають такого поняття, як 

паспорт, особистий підпис і, відповідно, його складно буде зафіксувати під 

згодою дитини на посвідчення відповідного договору. Тому вважаємо за доцільне 

посвідчення  такого договору при свідках або із залученням представників органу 

опіки та піклування, щоб зафіксувати згоду або заперечення дитини. При 

нотаріальному посвідченні правочинів щодо особистих немайнових прав дитини 

необхідно передбачити участь у нотаріальному процесі органу опіки та 

піклування, для чого необхідно внести відповідні зміни в Сімейний кодекс 

України  і  Закон України «Про нотаріат» [256 , c.8]. 

Відтак, цілком очевидним є те, що у нотаріальному процесі виникає питання 

щодо правосуб’єктності такої дитини у нотаріальному процесі. Це пояснюється 

тим, що положення Закону України «Про нотаріат» жодним чином не 
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врегульовують тих процесуальних питань, які можуть виникнути у зв’язку з 

такою участю, а питання участі неповнолітніх у нотаріальному процесі 

визначають лише через представників.    

Якщо з першим випадком участі, обумовленої ч.2 ст.160 СК, відповідь щодо 

нотаріальної процесуальної правосуб’єктності дитини начебто виглядає 

очевидною та полягає саме в тому, що ця дитина є заявником у відповідному 

нотаріальному провадженні, то у другому випадку такої очевидності немає. 

Аналіз наукової думки у сфері досліджуваного питання вказує на те, що це 

питання, більш ймовірно, знаходиться поза межами наукового дослідження. 

Невирішеним воно є і у судовій практиці.  

Як зазначає А. Олійник щодо цього питання у справах про усиновлення, 

невизначеним залишається процесуальний статус дитини та особливості 

заслуховування у судовому засіданні її думки про згоду на усиновлення. 

Обов’язковою є участь у процесі дитини, яку усиновлюють. Судова практика 

щодо процесуальної участі дитини під час розгляду справи є різною. У багатьох 

справах суди не заслуховують думку дитини, незважаючи на те, що її вік та стан 

здоров’я дають їй можливість усвідомлювати факт усиновлення. В одних 

випадках у підготовчій частині судового розгляду встановлюється особа дитини, в 

інших – ні. Із протоколів та журналів судових засідань вбачається, що переважно 

в судовому засіданні заслуховується думка дитини щодо її усиновлення без 

встановлення її особи [271, с. 129] . 

С.Я.Фурса, досліджуючи процесуальне становище осіб, які беруть участь у 

нотаріальному провадженні, їх поняття та склад, поділяє їх на дві групи – особи, 

які звертаються до нотаріуса з метою охорони та захисту своїх прав та інтересів, 

(заявники) та особи, чиї права та законні інтереси зачіпаються вчинюваною 

нотаріальною дією (зацікавлені особи). До другої групи вона відносить, зокрема, 

одного з співвласників (подружжя) при посвідченні правочинів щодо спільного 

майна, суб’єктів спільної часткової власності, які мають право привілейованої 

купівлі, установника управління тощо [165, с. 148-155]. Вважаємо, що цей перелік 

повинен бути доповнений положенням щодо малолітньої дитини, стосовно якої 
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батьки визначають у договорі місце її проживання, або вирішують інші питання 

щодо неї.     

На наш погляд, проведене дослідження підкреслює існування суттєвої 

проблеми, пов’язаної із забезпеченням належного рівня охорони особистих 

немайнових прав та інтересів дітей, насамперед, малолітніх у нотаріальному 

процесі. Як вже було показано вище, батьки, досить часто відстоюючи свої 

інтереси, а не інтереси дітей, укладають правочини, що очевидно порушують 

інтереси дітей. Не завжди належно відстояти ці інтереси у відносинах батьків 

може й нотаріус.   

Уважаємо, що належний рівень охорони прав дитини у нотаріальному 

процесі потрібно покласти на незалежний орган, яким є орган опіки та 

піклування, для чого необхідно внести відповідні зміни і в СК, і в Закон України 

«Про нотаріат». Беручи участь у нотаріальному процесі у провадженні з 

посвідчення правочину та надаючи свій висновок, представник органу опіки та 

піклування сприятиме забезпеченню дотримання у цьому процесі та 

посвідчуваному правочині саме інтересів дитини.  

Як не дивно, але проблемні аспекти особистих немайнових правовідносин 

виникають і при нотаріальному посвідченні договорів, які, начебто, не стосуються 

особистих немайнових прав, а очевидно є майновими. Так, однією з проблем 

(викликаною саме проблематикою особистих немайнових правовідносин) 

правового регулювання укладення договорів іпотеки житлових приміщень, є 

проблема забезпечення особистих немайнових прав особи на сім’ю чи на місце 

проживання. 

Вивчення судової практики свідчить про існування спорів щодо визнання 

недійними договорів іпотеки на тій підставі, що під час його укладення були 

порушені права дитини, яка мала право на проживання у житловому приміщенні-

предметі іпотеки, а договір усупереч ч.4 ст. 12 Закону України «Про основи 

соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» був укладений без 

отримання попереднього дозволу органів опіки та піклування. Не дивлячись на те, 

що прямою причиною виникнення таких ситуацій є швидше зловживання однієї із 
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сторін договору (іпотекодавця), який при укладенні договору повідомив 

неправдиві відомості про відсутність третіх осіб, які мають право на житло, 

очевидним є й те, що в цих випадках недопрацював і нотаріус. На нашу думку, у 

разі прояву нотаріусом при посвідченні правочину більшої наполегливості у 

визначенні місця проживання неповнолітньої дитини іпотекодавця, він міг би 

запобігти виникненню такої ситуації у майбутньому.  

Залишаючи поза межами дослідження цю проблематику, звернемо увагу 

лише на зміст договорів іпотеки, а саме на обов’язки іпотекодавця, які 

викладаються у нотаріально посвідчених договорах. Переважна більшість таких 

договорів іпотеки містить обов’язок іпотекодавця не вчиняти дій щодо 

виникнення у третіх осіб будь-яких прав на предмет іпотеки, в тому числі шляхом 

реєстрації місця проживання в предметі іпотеки третіх осіб [272].  

Очевидно, що така умова договору іпотеки істотно порушує особисті 

немайнові права фізичних осіб, насамперед дітей на місце проживання, а також 

права особи (іпотекодавця) на сім’ю. 

Так, згідно з ч.3 ст.29 ЦК місцем проживання фізичної особи у віці від десяти 

до чотирнадцяти років є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з 

них, з ким вона проживає. У зв’язку з цим, наприклад, виконання такого роду 

іпотечних договорів порушуватиме зазначене положення законодавства та 

особисті немайнові права дитини, права її та її батьків на сім’ю.  

Все наведене свідчить про те, що нотаріус повинен досить ретельно 

перевіряти умови правочинів навіть очевидно майнового характеру на предмет 

відповідності їх законодавству про особисті немайнові права.  

 

2.4. Окремі аспекти особистих немайнових правовідносин у спадкових 

нотаріальних провадженнях [273]  

 

Дослідженню питань охорони та захисту прав та інтересів фізичних та 

юридичних осіб у спадкових правовідносинах присвячували свої праці вчені, які 

займаються дослідженням матеріального права. Це, зокрема, І. В. Венедіктова, яка 
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досліджувала захист інтересів у спадкових відносинах [274], О.О. Терєхова 

аналізувала питання здійснення, охорони та захисту суб’єктивних спадкових прав 

[275], Ю.О. Заіка [276], З.В. Ромовська [277], розглядали різні інститути 

спадкового право з погляду саме матеріального права. 

Такі вчені, С. Я. як Фурса,Є. І. Фурса дослідили спадкове право з огляду на 

реалізацію  норм матеріального права у нотаріальному, цивільному процесі та 

адвокатській діяльності [278]. О. Є. Кухарев [279] розглядав питання судової 

практики щодо спадкових прав, Є. Є. Фурса [280] проаналізував процедури 

вчинення консулом нотаріальних дій щодо спадкування, Л. В. Скок – Козяр [281] 

порівняла нотаріальні та судові процедури спадкування в Україні та Німеччині.  

Безумовно, праці цих учених мають істотний вплив на вдосконалення 

законодавства і практику реалізації норм матеріального права з питань 

спадкування, але автор поставив собі за мету проаналізувати  ті нотаріальні 

провадження, які мають відношення до спадкування саме особистих немайнових 

прав осіб, оскільки сьогодні ці питання набувають актуальності та залишаються 

відкритими, оскільки не знайшли свого остаточного вирішення. Серед учених, які 

свої праці присвятили дослідженню проблем спадкування особистих немайнових 

прав, слід назвати А. В. Гелич [282], З. В. Ромовську [283], С.Я. Фурсу, Є.І. Фурсу 

[284], О. Л. Зайцева [285] та російських учених Т.І. Зайцеву, П.В. Крашенінікова 

[286; 287], які розкривають це питання через призму нотаріальної діяльності з 

видачі нотаріусом свідоцтва про право на спадщину щодо особистих немайнових 

прав спадкодавця, С. Я. Рабовську, яка досліджувала питання  спадкування  

корпоративних прав [288].     

Можливість вчинення нотаріусом нотаріальних проваджень, пов’язаних із 

спадкуванням особистих немайнових прав, залежить, насамперед, від основного 

питання – чи можуть ці права входити до складу спадщини.  

Згідно зі ст. 1218 ЦК до складу спадщини входять усі права та обов'язки, що 

належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися 

внаслідок його смерті. 

Як і з правочинами, традиційно ще у радянській доктрині цивільного права 
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вважалося, що особисті немайнові права, не пов’язані з майновими правами, 

спадкуватися не можуть. Вважалося, що із особистих немайнових прав, 

пов’язаних з майновими правами, переходити до спадкоємців можуть тільки 

права на видання, відтворення та розповсюдження творів [283, c. 90-96].   

Стаття 1219 чинного ЦК прямо передбачає, що не входять до складу 

спадщини права та обов'язки, що нерозривно пов'язані з особою спадкодавця, 

зокрема, особисті немайнові права. Відтак, начебто питання щодо можливості 

особистих немайнових прав бути об’єктами спадкування з погляду законодавства 

є чітко визначеним та очевидним – такі права не можуть бути предметом 

спадщини. Однак, як вбачається, відповідь на це питання не є настільки 

очевидною, про що свідчать позиції як практиків, так і вчених. 

Відтак, начебто питання щодо можливості особистих немайнових прав бути 

об’єктами спадкування з погляду законодавства є чітко визначеним та очевидним 

– такі права не можуть бути предметом спадщини. Однак, як вбачається, відповідь 

на це питання не є настільки очевидною, про що свідчать позиції як практиків, так 

і науковців [289 , c.48].  

Так, Департамент у справах цивільного стану громадян та нотаріату 

Міністерства юстиції України в одному із своїх листів зазначав, що спадкування – 

це перехід майнових і окремих особистих немайнових (виділено нами – І.Б.) прав 

та обов’язків спадкодавця до його спадкоємців. Сукупність цих прав та обов’язків 

і є спадщиною. До складу спадщини не входять деякі (виділено нами – І.Б.) 

особисті немайнові права спадкодавця, зокрема, право на участь у товариствах та 

право членства в об’єднаннях громадян, якщо інше не встановлено законом або їх 

установчими документами [290]. Таким чином, як вбачається, Міністерство 

юстиції орієнтує нотаріальну практику на те, що окремі особисті немайнові права 

можуть входити до складу спадщини. Аналогічною є позиція правової науки [ 

273, c.11].    

Так, А.В. Гелич зазначає, що характеристика особистих немайнових прав, які 

не входять до складу спадщини, має ґрунтуватися на класифікації особистих  

немайнових прав на такі, що пов’язані з майновими правами, та такі, що не 
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пов’язані з майновими правами. З огляду на це доводиться, що особисті 

немайнові права, пов’язані з майновими правами, можуть входити до складу 

спадщини у випадках, встановлених законом, установчими  документами  

юридичних осіб, заповітом спадкодавця [282, с. 9-10]. 

На нашу думку, можливість або неможливість особистих немайнових прав 

входити до складу спадщини необхідно досліджувати через таке правове поняття, 

як оборотоздатність об’єктів цивільних прав. 

Згідно зі ст.178 ЦК об'єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або 

переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи 

спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту, або 

не обмежені в обороті, або не є невід'ємними від фізичної чи юридичної особи. 

Проблему оборотоздатності особистих немайнових благ досить детально у 

правовій науці дослідив С.О. Сліпченко. Ним було зроблено загальний 

теоретичний висновок, що не здатними до обороту є такі права: свобода вибору 

літературної, художньої, наукової та технічної творчості, свобода вибору місця 

проживання, вибір роду діяльності, свобода пересування і вибір місця 

перебування, свобода об’єднань, свобода мирних зібрань, оскільки вони 

невіддільні і не об’єктивовані, мають чітко виражений особистий характер і 

дозволяють задовольняти інтерес лише своїм носіям. З цієї ж причини вони не 

підлягають грошовій оцінці. Ті нематеріальні об’єкти, які мають ознаки 

відокремленості, об’єктивованості, віддільності та економічної цінності, подібно 

до результатів творчої діяльності, мають властивості товару і потенційно здатні 

брати участь в економічному обороті [16, с. 479]. До останніх належать: ім’я 

фізичної особи, її зображення, честь, ділова репутація, особисті папери, відомості 

про особисте життя, житловий простір, кореспонденція, інформація, 

найменування юридичної особи, участь в управлінні товариством, голос фізичної 

особи, автономність юридичної особи та інші оборотоздатні об’єкти немайнових 

правовідносин [16, с. 479-480]. Відтак, щодо цих об’єктів можуть виникати 

оборотоздатні особисті немайнові права, на думку С.О. Сліпченко, хоча з цією 

позицією важко однозначно погодитися, якщо докладно аналізувати ці поняття в 
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контексті їх реалізації в цивільному або іншому обороті. Таке правило не можна 

застосовувати без істотних обмежень, інакше його застосування може призвести 

до парадоксів. Зокрема, за цією позицією виходить, що фізична особа вправі 

продавати або іншим чином відчужувати своє ім’я, честь тощо. Але з чим вона 

залишиться і хто захоче їх придбати [ 289, c.48-49]? 

Можливість спадкування особистих немайнових прав визначає й 

Н.М.Оксанюк. На її погляд, заповідач не може заповідати своїм спадкоємцям 

право авторства, право на авторське ім’я чи право на недоторканність твору, а 

також інші особисті немайнові права, які невіддільні від особи, але він має право 

заповідати не видані при його житті рукописи та інші результати інтелектуальної 

творчості та майнові права на них [291,  с. 120-121]. 

Однак безумовно, що усі ці теоретичні висновки потребують адаптації на 

питання практичного характеру. І тут, на наш погляд, такий практичний підхід, 

який може бути взятий за основу нотаріусами при вирішенні питання щодо 

можливості тих чи інших особистих немайнових прав входити до складу 

спадщини, наводить С.Я.Фурса. На її погляд, при практичному застосуванні 

терміна «особисті немайнові права» необхідно посилатися на конкретні норми 

закону, які встановлюють можливість або заборону спадкування [292, с. 789]. На 

наш погляд, з таким твердженням загалом можна погодитися [ 273, c.11-12].  

Як вбачається з аналізу особистих немайнових прав та особистих немайнових 

благ, вони є досить неоднорідними за своїм змістом і щодо їх правового 

регулювання в багатьох випадках не може бути застосовано універсальний підхід. 

Так як уже з обґрунтованою вище можливістю особистих немайнових благ бути 

предметом правочинів, так і щодо їх спадкування необхідно визнати, що окремі 

особисті немайнові права та блага можуть входити до складу спадщини. Такими, 

зокрема, можуть бути окремі права інтелектуальної власності [ 289, c.49]. 

Не погоджуючись з наведеним твердженням С.Я.Фурси, Л.В.Лещенко 

зазначає, що положення п. 1 ч. 1 ст. 1219 ЦК у контексті із визначеними 

цивілістичною доктриною властивостями особистих немайнових прав дає 

підстави вважати, що навіть за відсутності у ЦК вичерпного переліку цих прав, 
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уміщувати щодо кожного з цих прав норму про неможливість спадкування 

означало б зводити нанівець правило норми загальної (п. 1 ч. 1 ст. 1219 ЦК). 

Також Л.В. Лещенко припускає, що і виключення з цієї норми навряд чи можливі 

навіть при наявності відповідного застереження в спеціальній нормі закону [293, 

с. 64]. 

Однак, як  здається, С.Я. Фурса не пропонувала уміщувати у закон окремі 

норми щодо можливості чи неможливості спадкування конкретних особистих 

немайнових прав. Йдеться про те, що неможливість особистого немайнового 

права спадкуватися не може визначатися автоматично, винятково виходячи з 

наявності п.1 ч. 1 ст. 1219 ЦК, оскільки як би цього комусь не хотілося, але ця 

норма не охоплює особливості усіх особистих немайнових прав у сфері 

спадкування. Як уже зазначається з вище наведеного, на сьогодні сфера 

особистих немайнових прав є настільки широкою, особисті немайнові права є 

настільки різні за своєю природою, що ймовірність формулювання єдиних 

універсальних висновків щодо будь-яких особистих немайнових прав, зокрема,  в 

частині неможливості їх переходити до спадкоємців, є неприйнятним. Зворотний 

висновок приводитиме лише до порушення прав фізичних та юридичних осіб на 

спадкування, оскільки необґрунтовано обмежуватиме їх спадкові права [289 , 

c.50].  

Ураховуючи наведене, можна дійти загального висновку про можливість 

виявлення в процесі спадкування особистих немайнових прав спадкодавця і 

необхідності нотаріусів кваліфікувати такі права як такі, що мають спадкуватися 

або ні. Тобто відсутність у нормах ЦК чіткого переліку особистих немайнових 

прав спадкодавця, що можуть спадкуватися, призводитиме у нотаріальній 

практиці до істотних проблемних питань [ 273, c.12].    

Але звернемо увагу на те, що потрібно конкретизувати ті нотаріальні 

провадження, які безпосередньо стосуються спадкових правовідносин. На перше 

місце, тут слід поставити посвідчення заповіту, в якому можуть бути відображені 

як матеріальні права та обов’язки, так і немайнові. Виходячи із сутності заповіту 

як останньої волі заповідача,  вона завжди вважалася непорушною, але наскільки 
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така воля може бути законною? Наприклад, якщо у заповіті буде встановлено, що 

після смерті заповідача його дитиною має опікуватися конкретна особа, то 

наскільки така воля є законною і безумовною? Вважаємо, що така воля при 

призначенні дитині опікуна має враховуватися, але вона не є обов’язковою ні для 

органів опіки і піклування, що мають дослідити умови наступного проживання, 

вік та характеристику потенційного опікуна, так і по відношенню до самої дитини 

з урахуванням її віку тощо. Так, і сам позначений у заповіті опікун не може 

безпосередньо реалізувати волю заповідача, а здатен лише докласти зусиль, щоб 

вона була реалізована, оскільки особисте немайнове право батьківства не 

трансформується в опіку та не передається за заповітом, не відображається в 

свідоцтві про право на спадщину тощо.  

Отже, як би не заперечувалися гіпотези про необхідність конкретизації 

немайнових відносин у процесі спадкування, наукові дослідження зупинити 

неможливо, а всі теоретичні напрацювання в галузі права будуть корисними для 

суспільства лише тоді, коли будуть відображені у законодавстві. Інакше 

юридична наука  існуватиме лише для науковців, а не для фізичних та юридичних 

осіб. Тому положення про конкретизацію тих особистих немайнових прав, які 

спадкуються або ні, є об’єктивно необхідними для діяльності нотаріусів, суддів, 

адвокатів та інших фахівців, а також пересічних громадян.  

Як уже було обґрунтовано вище, особисті немайнові права можуть у окремих 

випадках входити до складу спадщини, а відтак у діяльності нотаріуса 

виникатимуть нотаріальні спадкові провадження щодо оформлення такого роду 

спадкових прав.  

Питання щодо особливостей такого роду процедур є надзвичайно складною 

проблемою, що вимагає, на наш погляд, самостійного наукового дослідження. 

Спробуємо в межах цієї наукової роботи окреслити окремі з цих проблем.  

Так, одним із питань, яке очевидно стосується особистих немайнових 

правовідносин та з яким може зіткнутися нотаріус у спадкових провадженнях, є 

питання, яке, на наш погляд, можна було б назвати питанням форми 

розпоряджень особи на випадок смерті, що містять умови особистого 
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немайнового характеру.   

Одним із найбільш поширених розпоряджень фізичної особи на випадок 

смерті є заповіт. Як уже зазначалося вище, загалом, за певними винятками, 

особисті немайнові права не входять до складу спадщини. Виходячи з цього, у 

науці та практиці заповіт розглядається фактично як розпорядження фізичної 

особи на випадок своєї смерті щодо належного їй майна, зокрема, окремої речі, 

сукупності речей, а також майнових прав та обов’язків [294, с. 107], а зміст 

заповіту становлять розпорядження заповідача відносно його майнових прав та 

обов’язків [295, с. 438]. Однак загалом необхідно обумовити, що заповіт у своїй 

конструкції містить не лише розпорядчі, але й зобов’язальні елементи [296, с. 24]. 

Останні є суть заповідальних розпоряджень, до яких у науці традиційно відносять 

заповідальний відказ, покладення, підпризначення спадкоємця та призначення 

виконавця заповіту [297, с. 385-389].  

Стаття 1240 ЦК передбачає, що заповідач у заповіті може зобов'язати 

спадкоємця до вчинення певних дій немайнового характеру, зокрема щодо 

розпорядження особистими паперами, визначення місця і форми здійснення 

ритуалу поховання. Виходячи з цього у науці визначено, що заповідальне 

покладення є розпорядженням заповідача в межах заповіту, призначення якого 

відповідно до ст. 1240 ЦК України полягає в можливості покласти на спадкоємця 

інші обов’язки [298, с. 103]. Таким чином, очевидним є й те, що заповіт може 

містити й умови немайнового характеру, зокрема й ті, що покладають на інших 

осіб зобов’язання особистого немайнового характеру. Перелік можливих умов у 

заповіті щодо особистих немайнових прав передбачити неможливо, оскільки 

фантазія людей безмежна, тому мусимо визнати, що заповідач вправі 

встановлювати обов’язки спадкоємців щодо виконання певних майнових і 

особистих немайнових зобов’язань на власний розсуд. Зокрема, у ст. 1256 ЦК 

передбачена можливість тлумачення змісту заповіту, що випливає з гіпотези про 

те, що воля заповідача потенційно може бути викладена незрозуміло, 

неконкретно, нездійсненно і навіть незаконно тощо. Але остання воля покійного в 

нашій країні завжди вважалася непорушною, тому її дотримання вимагається як 
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згідно з вимогами законодавства, так і з погляду моралі. Звідси випливає висновок 

про те, що заповідач здатен встановити зобов’язання спадкоємців особистого 

немайнового характеру як стосовно них, так і стосовно третіх осіб.  

Однак в аспекті досліджуваного  питання, не можна не звернути увагу на те, 

що законодавство вказує й на інші різновиди розпоряджень на випадок смерті, 

прямо не пов’язуючи їх з заповітом. Таким найбільш поширеним після заповіту 

розпорядженням є розпорядження вкладника щодо визначення правової долі 

права на вклад (ст.1228 ЦК). У науці  більш поширеною є думка, що це 

розпорядження або ж досить близьке до заповіту, але не є ним [299, с. 103], або ж 

становить особливий вид заповіту, відмінний від загального [300, с. 90]. Крім 

того, аналізуючи це розпорядження, В.Крат зазначає, що воно є не єдиним, і 

законодавством передбачаються й інші різновиди особливих розпоряджень на 

випадок смерті особи. Зокрема, до них відносяться волевиявлення громадянина 

щодо ставлення до його тіла після смерті (ст. 6 Закону України «Про поховання та 

похоронну справу»), розпорядження фізичної особи щодо передачі після її смерті 

органів та інших анатомічних матеріалів її тіла науковим, медичним або 

навчальним закладам (ч. 2 ст. 16 Закону України «Про трансплантацію органів та 

інших анатомічних матеріалів людині») [301, с. 31].  

І дійсно, ст.6 Закону України «Про поховання та похоронну справу» 

передбачає право громадян на поховання їхнього тіла та волевиявлення про 

належне ставлення до тіла після смерті. Цієї нормою, зокрема, було визначено, що 

волевиявлення про належне ставлення до тіла після смерті може бути виражене у: 

згоді чи незгоді на проведення патолого-анатомічного розтину; згоді чи незгоді на 

вилучення органів та/або тканин тіла; побажанні бути похованим у певному місці, 

за певними звичаями, поруч з певними раніше померлими чи бути підданим 

кремації; дорученні виконати своє волевиявлення певній особі; іншому дорученні, 

що не суперечить законодавству. Згідно  зі ст. 16 Закону України «Про 

трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині» фізична особа 

має право розпорядитися щодо передачі після її смерті органів та інших 

анатомічних матеріалів її тіла науковим, медичним або навчальним закладам.  
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Аналіз змісту цих положень та відповідних норм про особисті немайнові 

права (статті 289, 298 ЦК) дає підстави дійти висновку, що ці розпорядження 

особи прямо стосуються особистих немайнових правовідносин. Існування такого 

роду норм породжують, по-перше, питання щодо співвідношення заповіту як 

розпорядження на випадок смерті та зазначених різновидів розпоряджень, 

можливості та доцільності застосування інституту заповіту як розпорядження 

особи до наведених особистих немайнових відносин, насамперед, відносин 

донорства, і, по-друге, питання можливого застосування нотаріальної процедури 

до врегулювання відносин щодо посвідчення та виконання таких розпоряджень.  

Крім того, аналізуючи правові проблеми регулювання окремих розпоряджень 

заповідача, пов’язаних з його смертю (шанобливого ставлення до тіла після 

смерті; шанобливого ставлення до волі померлого щодо способу та місця його 

поховання, якщо не виникли обставини, за яких виконання волевиявлення 

померлого неможливе; шанобливого ставлення до волі померлого щодо форми 

закріплення пам’яті про нього; збереження імені померлого та сформованих ним 

самим (способом життя та результатами діяльності) і суспільством уявлень про 

нього, які стосуються порядку поховання та увічнення його пам’яті тощо) 

О.Розгон визначає, що такі випадки здійснення окремих особистих немайнових 

прав та інших нематеріальних благ, які належали померлому, можуть 

відображатися у спадковому договорі, договорі довічного утримання, у 

заповідальному розпорядженні [302, с. 128]. Відтак, усі ці випадки потребують 

свого дослідження на предмет їх співвідношення та найбільш доцільного 

застосування.   

Щодо включення до заповіту окремих умов, пов’язаних із реалізацією 

особистих немайнових прав, то необхідно обумовити, що законодавство, на наш 

погляд, прямо не забороняє вносити до заповіту такого роду умови та прямо 

передбачає можливість закріплення окремих умов (щодо розпорядження 

особистими паперами та визначення місця і форми здійснення ритуалу 

поховання). Вважаємо, що у заповіті можуть бути виражені і волевиявлення 

стосовно права особи на поховання її тіла, і волевиявлення про належне ставлення 
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до тіла після смерті, і її розпорядження стосовно передачі після її смерті органів 

та інших анатомічних матеріалів її тіла науковим, медичним або навчальним 

закладам, відносини донорства тощо. Власне такий висновок не заперечується і у 

науці та практиці [303, с. 102; 304].  

У правовій науці питання про співвідношення заповіту та інших різновидів 

розпоряджень на випадок смерті вже були предметом дослідження [299; 305; 306]. 

Досить цікавими у цьому плані є загальні висновки С.В.Немьонової, що: 1) 

заповітом може бути охоплене усе спадкове майно, а заповідальне розпорядження 

стосується лише чітко визначеної речі/сукупності речей/майнового права; 2) 

заповіт завжди складається із заповідальних розпоряджень; у свою чергу, 

заповідальне розпорядження є частиною (елементом) заповіту і лише в окремих 

випадках може існувати окремо; 3) у заповіті обов’язково визначаються 

спадкоємці, а за заповідальним розпорядженням може бути визначена особа, яка 

отримає річ/іншу вигоду, проте не буде спадкоємцем (як наслідок, не 

відповідатиме за зобов’язаннями спадкодавця) [299, с. 103]. Однак ці висновки 

переважно зроблені в аспекті дослідження майнових відносин, зокрема, заповіту 

та розпорядження вкладника банку стосовно спадкування права на вклад, що 

навряд чи можна без будь-яких умов перенести на розпорядження немайнового 

характеру.  

Аналіз розпоряджень фізичної особи щодо ставлення до його тіла після 

смерті (ст. 6 Закону України «Про поховання та похоронну справу») та щодо 

передачі після її смерті органів та інших анатомічних матеріалів її тіла науковим, 

медичним або навчальним закладам (ст. 16 Закону України «Про трансплантацію 

органів та інших анатомічних матеріалів людині») у порівнянні із заповітом дає 

змогу дійти висновку, що: 1) заповіт завжди повинен містити розпорядження 

особи щодо майнових прав, а заповідальні розпорядження немайнового характеру 

є лише окремими додатковими умовами, які можуть бути у заповіті, а можуть і не 

бути; 2) заповітом може бути охоплене усе спадкове майно, а заповідальне 

розпорядження немайнового характеру стосується лише окремого правового 

питання. 
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Безсумнівну теоретичну і практичну цікавість убачає В. Крат у вирішенні 

питання стосовно співвідношення заповіту та розпорядження банку (фінансової 

установи). На його думку, навіть за допомогою буквального тлумачення можна 

встановити «генетичну» єдність між порівнюваними правовими конструкціями. 

Визначення такої єдності набуває особливо практичного навантаження для 

відповіді на запитання про те, чи скасовує заповідальне розпорядження, складене 

після заповіту, дію заповіту [301, с. 32]. На наш погляд, це питання є актуальним і 

при дослідженні питання щодо вирішення суперечності між заповітом та 

відповідними розпорядженнями, визначеними ст. 6 Закону України «Про 

поховання та похоронну справу» та ст. 16 Закону України «Про трансплантацію 

органів та інших анатомічних матеріалів людині». 

Знову ж таки, при дослідженні питання стосовно співвідношення заповіту та 

розпорядження банку (фінансової установи) у науці виходячи з аналізу ст.1228 

ЦК переважає думка, що законодавець, зокрема, закріплює пріоритетність 

заповіту над спеціальним розпорядженням правом на вклад [307; 308; 5]. 

Натомість В.Крат піддає сумніву цю думку. На його погляд, такі висновки є 

передчасними, адже вони ґрунтуються лише на тому факті, що заповіт складено 

після розпорядження. Натомість не слід виключати й протилежної ситуації, коли 

заповідальне розпорядження банку вчиняється після заповіту. Такий випадок у ст. 

1228 ЦК не врегульований, але це не повинно слугувати передумовою для 

подібних однозначних висновків про пріоритетність заповіту над заповідальним 

розпорядженням [301, с. 32]. 

На наш погляд, при вирішенні цього питання є одна з обставин, яка не 

враховується науковцями, але котра набуває за наведених обставин істотного 

значення – це положення про юридичну силу нотаріального акту.  

Безспірним, на наш погляд, виглядає твердження, що як і заповіт, так і 

наведені розпорядження за своєю правовою природою є односторонніми 

правочинами. Дійсність заповіту як одностороннього правочину у законодавстві 

фактично завжди пов'язується з його нотаріальним посвідченням (ст.205, 1247 

ЦК), а загальні положення про відмову від правочину вимагають вчинення її у 
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такій самій формі, в якій було вчинено правочин (ст.214 ЦК). Скасування ж або 

зміна заповіту провадяться у порядку, встановленому для посвідчення заповіту 

(ст.1254 ЦК), відтак вимагають також нотаріального посвідчення. Такі положення 

закону очевидно повинні бути враховані при вирішенні питання щодо того, чи 

може нотаріальний акт бути скасований правочином, не посвідченим нотаріально.  

Як уже зазначалося вище, закон не передбачає обов’язкового нотаріального 

посвідчення розпоряджень фізичної особи щодо ставлення до її тіла після смерті 

та щодо передачі після її смерті органів та інших анатомічних матеріалів її тіла 

науковим, медичним або навчальним закладам, чого не можна сказати щодо 

аналогічних розпоряджень, включених до заповіту. Як зазначає О.С.Снідевич, 

нотаріальний акт породжує правові наслідки з моменту його вчинення. Лише 

скасування чи визнання недійсним нотаріального акту у передбаченому законом 

порядку можуть позбавити нотаріальний акт юридичної сили та правових 

наслідків, породжених ним [309, с. 69]. На наш погляд, фактичне скасування 

посвідчувального напису як нотаріального акту, яким був посвідчений заповіт, 

відповідно до закону вимагає вчинення нового нотаріального акту. Відтак, лише у 

разі, якщо відповідні розпорядження фізичної особи щодо ставлення до її тіла 

після смерті та щодо передачі після її смерті органів та інших анатомічних 

матеріалів її тіла науковим, медичним або навчальним закладам були посвідчені 

нотаріально, вони можуть скасовувати попередні аналогічні розпорядження 

спадкодавця, які містяться у заповіті.           

Насамперед, треба визнати, що не дивлячись на досить близьку правову 

природу до заповіту різного роду волевиявлень фізичної особи щодо ставлення до 

її тіла після смерті, розпорядження щодо передачі після її смерті органів та інших 

анатомічних матеріалів тіла науковим, медичним або навчальним закладам чи 

використання їх як донорського матеріалу, у законодавстві та науці таке 

розпорядження не пов’язується зі спадковими правовідносинами. І це є цілком 

зрозумілим. Загальні положення законодавства про спадкування майна є 

неприйнятними до правовідносин, пов’язаних з розпорядженням органами 

людини хоча б через те, що сам загальний процес оформлення спадкування є 
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досить тривалим у часі, і цього часу очевидно немає у відносинах, пов’язаних з 

похованням, розпорядженням  тілом чи органами. Так, лише сам строк на 

прийняття спадщини згідно з законом становить шість місяців з моменту її 

відкриття, протягом якого власне може відбутися й сама процедура відкриття та 

оголошення змісту заповіту, в той час як можливість трансплантації – це процес, 

надзвичайно обмежений у часі. Для того, щоб пересадити серце, у лікарів є всього 

4-6 годин, нирки залишаються життєздатними лише 8-12 годин  [310, с. 84].  

Крім зазначених особливостей, існує й ще одна проблема. Так, наприклад, 

аналізуючи проблематику можливості внесення особою до заповіту пункту про 

заборону патолого-анатомічного розтину після її смерті, практичний працівник 

органів юстиції В.Клемпарська, наприклад, уважає, що внесення зазначеного 

розпорядження до заповіту є можливим, однак його виконання  залежатиме від 

конкретних обставин та рішення, прийнятого з цього приводу компетентними 

органами [304 ]. 

І це дійсно так. Треба враховувати, що фактична реалізація у практиці 

волевиявлення заповідача на заборону патолого-анатомічного розтину 

опосередковується низкою публічних за своїм змістом правовідносин аж до 

кримінально-процесуальних за своєю правовою природою, наявністю в них 

суб’єктів зі своїми правами та обов’язками (насамперед, лікарів-

патологоанатомів) та відповідною процедурою їх дій, пов’язаною зі 

встановленням причин смерті. Так, наприклад, яким має бути порядок видачі з 

моргу тіла померлого спадкодавця, що заповів своє тіло науковому, медичному 

або навчальному закладу, законодавство про спадкування не визначає.  

Ураховуючи наведене, вбачається недоцільність застосування заповіту як 

правового інструмента оформлення розпорядження особи щодо реалізації після її 

смерті окремих, визначених вище, особистих немайнових прав. Аналіз деяких з 

наведених проблем з метою їх нівелювання вказує на доцільність використання у 

таких випадках інших форм вираження волевиявлення особи на випадок своєї 

смерті, наприклад, договірної. Таке волевиявлення можна було б реалізувати у 

межах, наприклад, спадкового договору, договору довічного утримання або ж 
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взагалі у спеціально визначених договорах – договору посмертного донорства чи 

договору про передачу тіла особи. Використання договірної форми нівелює 

проблему, характерну для врегулювання відповідних правовідносин у межах 

спадкування за заповітом, а саме проблему таємниці заповіту. При використанні 

договірної форми розпоряджень зобов’язані особи можуть наперед спланувати 

алгоритм своїх дій на випадок смерті особи в межах виконання договору. Однак, 

звичайно, що застосування того чи іншого виду договору залежить від самих 

сторін, їх намірів, інших обставин, що заслуговують на увагу, а тому можуть і не 

влаштовувати, насамперед, спадкодавця.  

На наш погляд, випливає цілком логічна відповідь щодо необхідності 

розробки спеціальних процедур, у межах яких доцільною була б реалізація 

волевиявлень особи, пов’язаних із реалізацією її особистих немайнових прав на 

випадок смерті. Такі процедури могли б врегульовувати як оперативне вирішення 

питань, так і різні відносини за участі усіх суб’єктів, що беруть участь у них. 

Доцільним було б у межах цивілістичного процесу врегулювати і питання про 

оперативний розгляд та вирішення різного роду спорів, які можуть виникнути  під 

час реалізації волевиявлення спадкодавця. При цьому, оскільки усі зазначені 

процедури мають відношення та взаємодіють із нотаріальними процедурами щодо 

спадкування, доцільним є пряме залучення нотаріуса до їх здійснення, починаючи 

з обов’язкового нотаріального посвідчення відповідних волевиявлень та 

розпоряджень особи на випадок смерті, закінчуючи їх виконання  у межах 

нотаріальних процедур щодо  спадкування.   

З огляду на особливості особистих немайнових прав певну проблему у 

спадковому нотаріальному процесі становить питання щодо встановлення факту 

належності певних прав спадкодавцеві. Поряд із заповітом, у якому може йтися 

про розпорядження  спадкоємцями особистими немайновими правами 

спадкодавця, вони можуть стати предметом спадкових відносин у випадку, коли 

про них заявлять самі спадкоємці. Проблемність питання щодо належності 

певному спадкодавцю конкретних особистих немайнових прав, включаючи  права 

на твори, полягає в тому, що вартість творів мистецтва має властивість зростати 
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після смерті їх автора. Спадкоємцям буває вигідно внести до свідоцтва про право 

на спадщину значну кількість творів, оскільки таким непрямим доказом можна 

підтвердити авторство покійного. Тому навіть,   коли нотаріус у помешканні 

покійного вживає заходів щодо охорони його спадкового майна,  він не повинен в 

акті опису зазначати авторство на твори мистецтва, про що йтиметься далі. 

Досить суперечливим виглядає висновок окремих науковців щодо того, що 

нотаріусу не потрібно подавати документи для підтвердження авторства 

спадкодавця при оформленні на них спадщини. Обґрунтовується це змістом 

ст.435 ЦК України, згідно з якою первинним суб'єктом авторського права є автор 

твору. За відсутності доказів іншого, автором твору вважається фізична особа, 

зазначена звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору 

(презумпція авторства). 

Як підкреслює Ю.С.Мельниченко, авторське право на твір виникає на 

підставі факту його створення, для виникнення й здійснення авторського права не 

потрібно реєстрації твору або іншого спеціального його оформлення. Це означає, 

що не потрібно будь-якого документального підтвердження наявності в 

спадкодавця таких прав. Спадкоємцям достатньо пред’явити оригінал твору або 

його екземпляр для оформлення прав на спадок. Якщо хтось із цим не згоден або 

виражає сумніви, тоді такі особи можуть оспорити це право [311, с. 382]. На наш 

погляд, з таким твердженням погодитись не можна. 

Уважаємо, що наявність спеціальної презумпції авторства  не позбавляє 

обов’язку осіб, які мають намір оформити спадкові права на авторські твори, 

обов’язку подати на підтвердження цього факту певні докази. Твердження 

Ю.С.Мельниченка про можливість пред’явлення оригіналу твору чи його 

екземпляра на підтвердження факту авторства є у більшості випадків недостатнім, 

оскільки ставитиме нотаріуса у складне правове становище – підтверджувати 

факт авторства.  

Так, ймовірно достатнім для встановлення нотаріусом факту авторства 

спадкодавця може бути пред’явлення такого твору нотаріусу у випадку, коли він 

був виданий як твір з усіма його реквізитами, котрі безспірно вказують на його 
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автора. Однак така форма твору (а саме видання його з усіма реквізитами, 

наприклад, поліграфічним способом) для визнання його об’єктом авторського 

права законодавством не вимагається. Твором фактично може бути й рукопис, 

оскільки згідно з ч.2 ст. 433 ЦК твори є об'єктами авторського права без 

виконання будь-яких формальностей щодо них та незалежно від їх завершеності, 

призначення, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження. Відтак, 

навряд чи нотаріус може на підставі рукопису, нехай навіть з вказівкою на ньому 

про спадкодавця як його автора, встановлювати факт авторства. 

Ще важче погодитися з думкою про непотрібність надання жодних доказів, 

крім самого оригіналу твору чи його екземпляра, на підтвердження факту 

авторства у випадку з творами, що існують у іншій формі, ніж письмовій 

(аудіовізуальні твори, твори живопису, архітектури, скульптури та графіки, 

фотографічні твори; твори ужиткового мистецтва; ілюстрації, карти, плани, ескізи 

і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; 

комп'ютерні програми тощо). Очевидно, що тут і звичайним способом зробити 

вказівку про автора на самому оригіналі або примірнику твору фізично досить 

складно. 

У такому випадку, на наш погляд, можливим є два варіанти вирішення цього 

питання: 1) нотаріус отримує від спадкоємців додаткові докази на підтвердження 

факту авторства спадкодавця на твори, що входять до складу спадщини; 2) 

нотаріус фіксує знайдений твір без встановлення авторства, оскільки у видатного 

митця потенційно можуть знаходитися твори інших авторів для їх оцінки, 

надання рецензії тощо. У разі виникнення спору зі спадкоємцями з цього приводу 

нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії на підставі п.2 ч.1 ст.49 Закону 

України «Про нотаріат» у зв’язку з неподанням відомостей (інформації) та 

документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії. 

Безумовно, якщо спадкоємці нададуть нотаріусу додаткові допустимі докази, 

що безспірно підтверджують права авторства спадкодавця на твір, то нотаріус 

може вважати такий факт встановленим. Як нам вбачається, такими доказами 

можуть бути висновок експерта, судове рішення, нотаріально-завірені договори 
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про публікацію та використання творів, укладені, наприклад, між спадкоємцем та 

видавництвом, примірник твору із зазначеним на ньому посвідчувальним 

написом, зробленим за заявою спадкоємця на підтвердження факту часу 

пред’явлення документа тощо. Однак  зрозуміло, що ці докази не завжди (а у 

практиці досить рідко) можуть бути в наявності, через що нотаріус вимушений 

буде винести рішення про відмову у вчинення нотаріальної дії та видачі 

відповідного свідоцтва про право на спадщину. 

Ураховуючи наведене, можна дійти загального висновку про можливість 

виявлення в процесі спадкування особистих немайнових прав спадкодавця і 

необхідності нотаріусів кваліфікувати ці права як такі, що мають спадкуватися 

або ні.  

Тобто відсутність у нормах ЦК чіткого переліку особистих немайнових прав 

спадкодавця, що можуть спадкуватися, призводитиме у нотаріальній практиці до 

істотних проблемних питань.   

Також уважаємо доцільним зупинитися на обґрунтуванні можливості під час 

вжиття заходів до охорони спадкового майна виявлення нотаріусом рукопису 

видатного вченого або письменника, що може зберігатися на паперовому або 

електронному носії. Не важко передбачити, що така праця буде значно 

престижнішою, якщо належатиме видатній людині, ніж його нащадкам. Тому 

спадкоємці потенційно здатні власноруч завершити незакінчену працю 

спадкодавця для її тиражування в комерційних цілях. Якщо ж такий рукопис буде 

виявлений нотаріусом під час опису спадкового майна, то завдяки об’єктивному 

характеру діяльності нотаріуса виникне більша довіра до факту, що праця 

належить спадкодавцю. Отже, спадкоємці потенційно здатні зловживати своїм 

статусом і отримати завдяки використанню авторського права вигоду.  

Однак не вважаємо, що ім’я автора в такій ситуації спадкується, оскільки не 

можна розцінювати неправомірні дії як законні. Так само спадкоємці не 

отримують ім’я автора (спадкодавця) у спадок і хоча вони здатні назвати своїх 

дітей ім’ям спадкодавця, але це ім’я персоніфікуватиме абсолютно іншу фізичну 

особу. Тому важко однозначно погодитися з позицією С.О. Сліпченко щодо 
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оборотоздатності імені фізичної особи, оскільки воно персоніфікує конкретного 

суб’єкта в суспільних відносинах.  

Дійсно, зазначення в афішах імені видатного артиста значно збільшуватиме 

попит на білети на його концерт, але саме ім’я  артиста не може відчужуватися, 

оскільки з ним пов’язується певний образ і талант конкретної фізичної особи. 

Тому у разі відсутності на концерті певної фізичної особи, яка була зазначена в 

афіші, споживачі повинні мати право на компенсацію або повернення коштів. 

Більше того, коли ім’я використовуватиметься незаконно і без дозволу, в такому 

разі сам діяч вправі вимагати відповідної компенсації тощо.  

Але автор упевнений в тому, що в цих випадках  говоримо не про формальне 

використання імені фізичної особи, а про певний образ людини, який і спонукає 

до уваги з боку суспільства до цієї особистості. Наприклад, якщо на афішах 

з’явиться напис, що вечір присвячується пам’яті Андрія Кузьменка, то значна 

частина українців не відреагує на таку афішу, оскільки  знали цю видатну постать 

в українському шоубізнесі під псевдонімом Кузьма Скрябін. Тут можна 

прогнозувати, що частині глядачів буде достатньо згадування такого відомого 

імені для придбання квитків, оскільки це прізвище викликатиме в них асоціації з 

його виступами на концертах, манерою поведінки, зовнішнім виглядом, навіть 

протестними настроями тощо. Але важливим аспектом такого концерту буде й 

участь в ньому відомих українських виконавців, виконуваний репертуар тощо 

[273 , c.12-13].  

Тому не можна, на нашу думку, погодитися з визначенням права 

використання чужого імені як із самостійним та самодостатнім елементом 

немайнового права, що має оборотоздатність. Зокрема, набувач такого права не 

вправі підписувати і засвідчувати підписи на документах від імені іншої особи, 

що буде однозначно встановлено у нотаріальному порядку, тощо. Кожна фізична 

особа за допомогою імені в паспорті або іншому допустимому документі 

персоніфікується нотаріусом як учасник, наприклад, цивільних і одночасно 

нотаріальних процесуальних правовідносин, а ідентифікаційний номер тут слугує 

лише додатковим документом, за допомогою якого ведеться облік фінансових 
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операцій платника податку. Отже, використання імені фізичної особи має 

багаторівневі форми і спроби у ст. 296 ЦК регламентувати використання імені 

слід сприймати лише в контексті оприлюднення імені з певною метою. Зокрема, 

О.О. Посикалюк вважає: «Попри те, що право на ім’я спрямовано на задоволення 

духовних, моральних, культурних, соціальних чи інших нематеріальних потреб  

(інтересу), його реалізація може приносити й певну майнову вигоду 

(використання імені як знак для товарів, робіт чи послуг, як фірмове 

найменування, як частина назви юридичної особи чи об’єкта права власності 

тощо)» [312]. Але таке положення слід розглядати знов таки у динаміці, тобто у 

процесуальних відносинах, до яких відноситься й нотаріальний процес. Так, 

окремі автори піднімають питання не тільки про певне право, а й про його захист 

[313]. Зокрема, у разі смерті власника приватного підприємства, який назвав його 

власним іменем, переіменувати його буде доцільно тоді, коли воно не мало 

істотного доходу, але з цим можуть погодитися не усі спадкоємці і може 

виникнути спір між ними. Якщо ж підприємство було прибутковим і мало 

постійну клієнтуру, то переіменування підприємства недоцільне, хоча окремі 

спадкоємці бажатимуть назвати його власним іменем. Але тут важливу роль  

відіграватиме не ім’я власника, а репутація підприємства, що була зароблена 

тривалою і якісною працею. Хоча можливим є й третій варіант поведінки 

спадкоємців, які враховуватимуть у назві підприємства пам’ять про спадкодавця 

тощо. Однак важко в економічних відносинах брати до уваги неекономічні 

показники [ 273, c.13]. 

Отже, важливу роль у немайнових відносинах слід надавати саме 

матеріальним критеріям, оскільки без такого урахування втрачатиметься їх 

правове значення. Зокрема, сьогодні важко собі уявити, що в свідоцтві про право 

на спадщину буде зазначено, що спадкоємець успадкував ім’я покійного, його 

зображення, честь, ділову репутацію, особисті папери, відомості про особисте 

життя спадкодавця, його кореспонденцію тощо. Таке свідоцтво свідчитиме про 

некомпетентність нотаріуса, оскільки зазначені елементи можуть належати лише 

особисто спадкодавцю. У той же час, спадкоємці можуть домовитися або про це 
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може бути зазначено в заповіті, що один із них  розпоряджатиметься комерційним 

використанням імені, ділової репутації спадкодавця тощо. Однак  перераховувати 

у свідоцтві всі правові аспекти немайнових прав спадкодавця нераціонально, а 

потребується ввести узагальнювальний термін.  

Варто зазначити, що наведені елементи у сукупності становлять образ 

покійного, саме тому у ч. 7 ст. 296 ЦК йдеться про те, що використання 

початкової літери прізвища фізичної особи у засобах масової інформації, 

літературних творах не є порушенням її права, оскільки з нього не складається 

образ певної особистості. Наприклад, громадянин  С.  ніким не сприйматиметься 

як певна особистість, якщо ж до цього додати, що він був винахідником, то знов 

важко буде персоніфікувати цю людину. В той же час, достатньо назвати 

прізвище Сікорський, як переважна більшість громадян ідентифікує винахідника 

гелікоптерів.  Тобто ім’я (псевдонім) дає змогу скласти образ людини навіть з 

одного прізвища, хоча бувають випадки, коли потребуватиметься уточнювати ім’я 

і по батькові особи, коли зазначене лише її прізвище, щоб склався певний образ. 

Наприклад, прізвище Патон асоціюється з двома видатними постатями в 

українській науці. Отже, ім’я асоціативно дозволяє   скласти образ певної 

особистості, хоча в переважній більшості випадків спадкових правовідносин ім’я 

не відіграє значної ролі і відповідно не має юридичного значення [273 , c.13].  

Саме образ певної людини може скластися з її особистого листування, 

ділової репутації, створених винаходів, творів тощо. Тому автором і пропонується 

запровадити узагальнювальний термін, що може використовуватися у свідоцтві 

про право на спадщину, реалізація якого може дозволити спадкоємцю отримати 

дохід – образ спадкодавця. Отже, в свідоцтві може бути зазначено, що спадкоємці 

або один із них має право на використання образу спадкодавця.  

Таким чином слід підкреслити, що неодмінно має йтися про використання 

чужого імені (псевдоніму – ч. 2 ст. 28 ЦК), а не власне імені або честі 

спадкодавця. Одночасно, в такій ситуації образ фізичної особи може втілюватися 

у наукових або інших творах. При цьому, спадкові правовідносини, пов’язані з 

немайновими правами спадкодавця, слід сприймати як правовідносини з 
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комбінованим складом [275, с.16], тобто коли особисті немайнові права тісно 

пов’язані з майновими. Інакше втрачатиметься юридичне значення від 

вчинюваного нотаріального провадження з видачі свідоцтва про право на 

спадщину, коли в такому свідоцтві буде зазначатися образ пересічного 

громадянина, який не матиме матеріальної складової від його використання.  

Тому нотаріус повинен у силу ст. 5 Закону України «Про нотаріат» 

з’ясовувати питання щодо доцільності фіксації в свідоцтві про право на спадщину 

права використання образу спадкодавця, якщо це прямо не зазначено в заповіті, а 

також при посвідченні заповіту відомим видатним особистостям роз’яснювати 

важливість і матеріальну складову використання їх образу спадкоємцями. Автор 

уважає, що охорона немайнових прав має розпочинатися з виваженого і грамотно 

складеного заповіту, який не потрібно буде у майбутньому тлумачити [314, c. 360-

375] а також вчинення інших важливих нотаріальних дій, що можуть застерегти 

втрату немайнових прав. Зокрема, автор вважає, що творчі особистості можуть 

передавати свої твори або винаходи нотаріусам на зберігання і цей факт фіксувати 

у заповіті  [ 273, c. 14].  

При цьому, небезпека від втрати твору видатного автора можлива навіть у 

разі вжиття заходів щодо охорони спадкового майна, оскільки оцінити якість, 

новизну і значення  роботи здатні не менш кваліфіковані, ніж автор, творчі 

особистості. В той же час, нічого в Порядку вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами України не зазначено про можливість залучення експертів з певної 

галузі знань для оцінювання інтелектуального потенціалу певних рукописів, 

вмісту комп’ютера спадкодавця тощо. Тобто найцінніший у наш час продукт – 

новітня інформація - може залишитися без належного фіксування, з чим важко 

погодитися у вік інформаційних технологій, коли видатні математики можуть 

отримувати премію в мільйон доларів тощо. Дійсно, Порядок вчинення 

нотаріальних дій нотаріусами України передбачає стандартну процедуру дій 

нотаріуса на випадок вжиття заходів щодо охорони спадкового майна, котре 

залишається після смерті середньостатистичного громадянина. Однак  і 

неординарні особистості потребують охорони і захисту їх немайнових прав  як в 
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період складання заповіту, вжиття заходів до охорони спадкового майна, а також 

фіксації переходу прав на такі елементи спадщини до спадкоємців [ 273, c.14].  

Отже, при отриманні спадщини, до якої можуть входити й немайнові права 

спадкодавця, спадкоємці мають пред’являти ідентифікаційний номер, оскільки 

вони отримуватимуть прямий дохід або потенційну можливість його виникнення 

внаслідок реалізації немайнових прав спадкодавця.  

 

2.5. Особисті немайнові правовідносини у нотаріальних провадженнях з 

посвідчення та засвідчення безспірних фактів 

 

Питання охорони і захисту особистих немайнових прав осіб в Україні 

переважно досліджуються з погляду матеріального права [1; 315; 27]. Але 

головне, на нашу думку, не тільки знати норми матеріального права, які їх 

регламентують, а й специфіку їх реалізації різними юрисдикційними органами, 

які здійснюють охорону і захист таких прав. Проте наукового дослідження з 

охорони, захисту та відновлення особистих немайнових прав осіб відповідно 

нотаріусами, судом та виконавцями та їх взаємодії при цьому в Україні немає. 

Тому автор поставив собі за мету дослідити це правове явище з позиції 

цивілістичного процесу [316 , c.12]. 

Реалізація особами їх особистих немайновим прав може здійснюватися у 

нотаріальному порядку шляхом посвідчення безспірних юридичних фактів. 

Дослідженню процедури вчинення таких нотаріальних проваджень приділяється 

увага вченими, які досліджують проблеми нотаріату [317; 318; 319; 320], та інші. 

У 2016 році приватним нотаріусом О. Бурмак  було захищено дисертаційне 

дослідження  на тему: «Забезпечення доказів в цивільному та нотаріальному 

процесі» [321], яке здійснило істотний вплив на науку нотаріального процесу та 

нотаріальну практику. Але зазначені наукові праці не вичерпали глибину та 

значимість дослідження питань з охорони та захисту немайнових прав та їх 

відновлення, а навпаки їх актуалізують, про що свідчить велика кількість 
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законопроектних робіт щодо розширення повноважень нотаріусів із посвідчення 

безспірних фактів, які спрямовані на охорону особистих немайнових прав осіб [ 

316, c.12-13]. 

У науці нотаріального процесу до групи нотаріальних проваджень, 

спрямованих на посвідчення і засвідчення безспірного факту, відносять: 

посвідчення правочинів, посвідчення факту, що особа є живою, посвідчення 

факту перебування особи в певному місці, посвідчення факту передачі заяви 

фізичних і юридичних осіб іншим фізичним і юридичним особам, прийняття у 

депозит грошової суми чи цінного папера. До цієї ж групи зараховують дії, 

спрямовані на засвідчення фактичних даних: правильності  копій документів і 

витягів із них, справжності підписів на документах, правильності перекладів 

документів з однієї мови на іншу, вчинення морських протестів. Об’єктом 

охорони при розгляді подібних нотаріальних справ є законні інтереси, суть яких 

полягає в наданні юридичної вірогідності певним фактам [322, с. 20].   

Як було вже обґрунтовано вище, факти, що особа є живою, та факти 

перебування особи у певному місця, які посвідчуються нотаріусами, можуть бути 

наслідком реалізації особистих немайнових прав фізичної особи – прав на життя, 

вільний вибір місця проживання чи свободу пересування.  

Традиційно у науці та практиці зазначається, що коли особа помилково 

оголошена померлою, вона може звернутися до суду для оспорювання факту 

визнання її померлою та надати суду свідоцтво, видане нотаріусом, про те, що 

вона жива, для скасування судового рішення [323, с. 3]. Не заперечуючи загалом 

можливість посвідчення з зазначеною метою факту, що особа є живою, не 

можемо не звернути увагу на спірність такого підходу.  

Так, у науці цілком обґрунтовано при визначенні правової природи нотаріату 

зазначається, що його завданням є посвідчення безспірних (виділено авт.) фактів, 

у наявності яких нотаріус може переконатися безпосередньо або на підставі 

відповідних документів. У разі, якщо факт має спірний характер, нотаріус 

повинен відмовити особі у вчиненні нотаріальної дії. Виникає запитання щодо 

того, чи може факт мати безспірний характер, якщо протилежний за його змістом 
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і вищий за правовим значенням факт був встановлений судом? Чи може 

юридичний факт, що особа є живою, бути безспірним, якщо нотаріус має у своєму 

розпорядженні рішення суду, яке набрало законної сили щодо визнання особи 

померлою чи про це повідомив йому заявник? На наш погляд, відповідь на це 

питання є очевидною – з формального, юридичного погляду  факт, що особа є 

живою, не є безспірним, оскільки ця спірність підтверджується рішенням суду, 

котрий офіційно встановив  протилежний за своїм змістом факт оголошення 

особи померлою, а відтак  нотаріус, ймовірно, повинен відмовити такій особі у 

вчиненні нотаріальної дії. В той же час, слід визнати, що буде несправедливим та 

таким, що суперечить призначенню нотаріату, й відмова нотаріусом особі у 

посвідченні такого факту, якщо трапилася «помилка» і дійсно рішенням суду було 

оголошено померлою ще живу особу. При цьому факт оголошення особи 

померлою робиться на підставі стереотипної поведінки особи, що вона не може 

одночасно втрачати свої зв’язки з сім’єю, роботою, місцем проживання тощо. 

Коли ж перед нотаріусом стоїть жива людина з належними документами, то 

нотаріус повинен посвідчувати таку обставину. Нотаріальний акт у такому 

контексті не  протиставлятиметься рішенню суду, оскільки він нижчий за 

правовим значенням і може бути використаний лише як доказ у суді.  

Щодо досудової юрисдикції, якою є нотаріат, то до предметної компетенції 

нотаріусів належить посвідчення окремих юридичних фактів, які, на перший 

погляд, прямо зачіпають окремі особисті немайнові права. Такими є, наприклад, 

такі нотаріальні дії, як посвідчення факту, що фізична особа є живою, посвідчення 

факту перебування фізичної особи в певному місці. Як зазначає В.В. Гуркін, 

відмова нотаріуса у посвідченні факту, що фізична особа є живою, порушує 

немайнове право цієї особи вважатися живою і створює загрозу порушення інших 

особистих немайнових (наприклад, сімейних) прав фізичної особи; відмова в 

посвідченні факту перебування фізичної особи в певному місці порушує право 

фізичної особи на свій розсуд  вибирати місце перебування і перешкоджає 

здійсненню права на свободу пересування [324]. Але, на нашу думку, з такими 

твердженнями не можна погодитися. Учений, вказуючи на причиново- 
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наслідковий зв’язок  цих  нотаріальних дій  із особистими немайновими правами 

особи тим самим спотворює мету таких нотаріальних проваджень. Він розглядає 

та обґрунтовує її поверхнево лише на філологічному спорідненні, використанні 

спільнокореневих чи подібних за змістом слів («особа є живою» – «право на 

життя», «особа перебуває у певному місці» – «право на свободу пересування»).   

Але якщо дослідити функціональну спрямованість цих нотаріальних 

проваджень, то  побачимо, що вони жодного зв’язку з правами на життя та 

свободу пересування не мають. Насамперед, зауважимо, що особа має особисте 

немайнове право саме на життя (що означає неможливість позбавлення її життя), 

а не право вважатися живою. Від того, що нотаріус відмовить особі у вчиненні 

нотаріального провадження з посвідчення факту, що особа є живою, вона не буде 

позбавлена життя, тобто її право на життя порушене не буде і вона не 

вважатиметься мертвою. Аналогічним є становище і з правом на свободу 

пересування. Відмова нотаріуса у посвідчення факту перебування особи в 

певному місці зовсім не порушуватиме право цієї фізичної особи на свій розсуд 

вибирати місце перебування і не перешкоджатиме здійсненню права на свободу 

пересування [ 316, c.13.].  

Зазначені нотаріальні провадження спрямовані на охорону саме тих прав, які 

випливають з факту того, що особа є живою, та факту того, що вона перебувала в 

певному місці. Як  правильно зазначають С. Я. Фурса [318], Л. К. Радзієвська 

[320], а на розвиток їх думок і Ю.В. Желіховська вказує, що необхідність 

посвідчення факту, що фізична особа є живою, виникає у разі необхідності 

отримання аліментів, грошових коштів на відшкодування шкоди, отримання 

спадщини на території іноземної держави, а також пенсій, тобто коли факт 

знаходження фізичної особи в живих необхідно підтвердити третім особам. 

Посвідчення факту перебування громадянина в певний час і в певному місці може 

бути зумовлене необхідністю скасування рішення суду про визнання громадянина 

безвісно відсутнім або ж у разі, коли фізична особа бажає забезпечити факт свого 

перебування в певний час у певному місці (алібі) для конкретних важливих для 

нього обставин [325, с. 10]. Відтак, вбачається, що зазначені нотаріальні 
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провадженні спрямовані більше на охорону майнових, ніж немайнових прав, або 

ж у крайньому випадку на зміну певного правового стану фізичної особи. 

Випадків же встановлення зазначених вище фактів з метою охорони особистих 

немайнових прав фізичної особи нами не встановлено, хоча ж, звичайно, не 

виключається те, що за певних обставин ці факти можуть встановлюватися саме з 

такою метою. Не можна не визнати, що факти, які посвідчує нотаріус, можуть 

бути наслідком реалізації особою її особистих немайнових прав на вільний вибір 

місця проживання чи свободу пересування. 

Зовсім іншу правову природу щодо особистих немайнових прав має 

нотаріальне провадження з посвідчення часу пред'явлення документів. На нашу 

думку, у цьому нотаріальному провадженні знаходять свою охорону такі права 

фізичної особи, як право авторства на певні об’єкти інтелектуальної власності. 

Так, як зазначають Є.І.Фурса, С.Я.Фурса,  як правило, такий факт посвідчується у 

разі пред’явлення особою документів з метою захисту права інтелектуальної 

власності, зокрема, авторського права, винаходи, тексти рукописів (книги, тексти 

віршів, пісень, музики (ноти), сценарії фільмів, раціоналізаторські пропозиції 

тощо) [165, с. 643]. 

Відтак, очевидно, що провадження з посвідчення безспірних юридичних 

фактів нотаріусом входять до переліку нотаріальних проваджень, у яких особисті 

немайнові права суб’єктів правовідносин знаходять свою охорону. Слід 

зазначити, що охорона особистих немайнових прав здійснюється не лише при 

посвідченні безспірних фактів, передбачених ст. 34 Закону України «Про 

нотаріат». Необхідність належної охорони особистих немайнових прав  

нотаріусом породжує у науці дискусію щодо необхідності розширення переліку 

нотаріальних проваджень, які належать до групи посвідчення безспірних фактів, 

від яких у особи може виникнути, змінитися або припинитися певне суб’єктивне 

право [319]. Насамперед, це стосується питання з наділення нотаріусів 

повноваженнями щодо забезпечення доказів ( ст. 102 Закону України « Про 

нотаріат»). Доцільність останнього, на нашу думку, полягає, зокрема, у більшій 

оперативності нотаріальної процедури фіксування певних юридичних обставин і, 
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відповідно, доказів на майбутнє, у порівнянні із судовою процедурою їх 

забезпечення. Автором свідомо зроблений акцент саме на фіксуванні нотаріусом 

доказів, а не на їх забезпеченні, оскільки у сучасній правовій системі діяльність 

нотаріусів не сприймається як узгоджена або конкурентна судочинству. І навіть 

згадка у ст. 102 Закону України «Про нотаріат» про забезпечення доказів, 

необхідних для ведення справ в органах іноземних держав, некоректна, оскільки 

нотаріуси не можуть вчиняти дії з забезпечення доказів відповідно до цивільного 

процесуального законодавства України. Останній нормативний акт регламентує 

повноваження суду, а згідно зі ст. 124 Конституції України делегування функцій 

судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими 

особами не допускаються [326]. Тому про забезпечення доказів нотаріусами слід 

говорити саме у такому аспекті: нотаріуси фіксують юридичні факти, які в 

подальшому можуть використовуватися як докази [ 316, c.13-14].  

На відміну від суду нотаріус посвідчує (фіксує) на підставі безспірних 

офіційних документів безспірні факти, які у майбутньому породять для особи 

юридичні наслідки, а суд встановлює такі факти  на підставі доказів, які не завжди 

є безспірними, достовірність та належність котрих  потрібно довести суду, щоб 

суд ухвалив рішення про наявність або відсутність таких юридичних фактів [327; 

328]. 

Тому діяльність нотаріуса можна «умовно» розцінювати як забезпечення 

доказів, тому що на момент вчинення нотаріального провадження із посвідчення 

безспірного факту , він ще доказом не є, а стане ним лише поза межами 

нотаріального провадження, тобто у майбутньому. Отже, юридичний факт, який 

був посвідчений нотаріусом та уособлений у нотаріальному акті, буде 

використаний судом чи іншим компетентним органом  при вирішенні якогось 

правового питання. Наприклад, акт про морський протест (як нотаріальний акт) 

може бути використаний судом у майбутньому як доказ при розгляді судом 

справи про відшкодування збитків. На момент же вчинення нотаріусом (консулом 

) морського протесту фіксується інформація про те, що під час доставки вантажу 

мала місце непереборна сила (форс-мажорні обставини). Умовний зміст такого 
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способу забезпечення доказів полягає в тому, що діяльність нотаріуса ініціює 

клієнт, який й бачить подальшу перспективу використання ним отриманих 

доказів. Цю позицію можна було б по- іншому кваліфікувати, як би у ЦПК та 

інших процесуальних актах, наприклад,  Законі України «Про нотаріат», Порядку 

вчинення нотаріальних дій нотаріусами України була регламентована співпраця 

суду та нотаріусів, де б визначались її основні напрями [ 316, c.14].  

Отже, не дивлячись на певну кількість наукових досліджень з зазначеного 

питання [329; 330; 331; 332; 333], воно є надзвичайно  актуальним та одночасно 

суперечливим. Дискусійними виглядають окремі підходи науковців до самого 

інституту забезпечення доказів нотаріусом. Так, на думку Ю.О. Лежух, інститут 

забезпечення доказів нотаріусами, який полегшує встановлення обставин справи в 

судовій процедурі, включає в себе як мінімум три підінститути, що на практиці 

уособлюються у трьох особливих видах проваджень, а саме: 1) провадження щодо 

забезпечення доказів, необхідних для ведення справ в органах іноземних держав; 

2) провадження щодо забезпечення доказів для ведення справ у судах України чи 

інших  компетентних органах (засвідчення справжності підпису на документі, 

засвідчення копій документів та виписок у них, посвідчення безспірних 

юридичних фактів, вчинення морських протестів); 3) провадження щодо 

забезпечення доказів, що містяться в мережі Інтернет [165, с. 306]. Однак така 

систематизація проваджень є недосконалою, оскільки в її основу покладені різні 

критерії, зокрема, щодо виокремлення останнього виду провадження з 

забезпечення доказів, які містяться в мережі Інтернет, то воно може мати 

значення як для ведення справ в органах або ж іноземних державах, так і судах 

України чи інших її компетентних органах. У зв’язку з цим уважаємо, що 

потребує вдосконалення запропонована Ю. О. Лежух класифікація нотаріальних 

проваджень із забезпечення доказів нотаріусами. З цією метою слід увести 

додаткові критерії для розмежування відповідних нотаріальних проваджень із 

забезпечення доказів. Зокрема: 1) за метою  вжиття   нотаріусом заходів 

забезпечення доказів: для ведення справ в органах іноземних держав; для ведення 

справ у судах України чи інших  її компетентних органах; 2) за видом доказів: 
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забезпечення паперових, речових доказів, тобто забезпечення доказів, які 

пред’являються нотаріусу, наприклад,  провадження з огляду і фіксації речових  

та письмових доказів; провадження з прийняття речових та письмових доказів на 

зберігання тощо, забезпечення електронних доказів, тобто фіксація певної 

інформації, яка має місце в мережі Інтернет, забезпечення особистих доказів, 

тобто фіксація інформації, яку повідомляє особа особисто нотаріусу. Таку 

класифікацію можна доповнювати й іншими критеріями, але її значення та 

цінність полягають у тому, що так  розширюємо перелік проваджень із 

забезпечення доказів, а тим самим і коло повноважень нотаріуса, що дає змогу 

глобалізувати саме нотаріальну функцію [334; 335], а не наділяти нотаріуса не 

характерними для нього повноваженнями, наприклад, реєстратора [316 , c.14-15]. 

Не дивлячись на дискусійність та проблеми з забезпечення доказів 

нотаріусами, істотним аргументом на користь його запровадження у практику у 

правовій науці розглядається необхідність створення належних правових умов 

для захисту в мережі Інтернет саме особистих немайнових прав. Так, як зазначає 

А.А. Аф’ян, оскільки інтернет є динамічним інформаційним середовищем, 

своєчасне встановлення факту поширення інформації досить часто є вирішальним 

для забезпечення можливості судового захисту порушених прав [336, с. 120]. 

Однак  позивачі у справах про захист честі та гідності стикаються зі значною 

проблемою в доказуванні цього факту. Із метою застосування у справах про 

захист честі та гідності як доказів електронної інформації у вітчизняному 

цивільному судочинстві були спроби юристів-практиків обґрунтувати позицію 

щодо можливості надання суду як доказів наявності інформації в мережі Інтернет 

роздруківок, посвідчених нотаріусом. Проте, на жаль, нотаріуси здебільшого 

відмовляються посвідчити такі документи, наголошуючи, що це не передбачено 

законодавством про нотаріат [337, с. 14].  

Відтак, досить поширеною у практиці ситуацією, з якою стикаються особи, 

честь і гідність яких була порушена внаслідок опублікування про них 

недостовірної інформації в мережі Інтернет, є неможливість доказування у суді 

самого факту поширення такої інформації через її видалення з мережі на час 
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розгляду справи. Як наслідок, це свідчить про те, що в особи виникає необхідність 

у швидкому забезпеченні доказами факту поширення недостовірної інформації. 

Вирішення саме цього завдання з забезпечення доказу може здійснювати 

нотаріус.  

Як вбачається з аналізу відповідної проблематики, висловлено кілька думок 

щодо назви та змісту нотаріальної дії, яку необхідно вчиняти нотаріусу в цьому 

випадку: 

1. Проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо надання повноважень нотаріусам забезпечувати докази» № 

2716 від 23.04.2015 пропонується доповнити Закон України «Про нотаріат» новою 

главою 18 «Забезпечення доказів», в якій встановити підстави і способи 

забезпечення доказів, дії нотаріуса щодо забезпечення доказів [338]. Аналогічна 

позиція висловлена і в проекті Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо захисту авторського права і суміжних прав у 

мережі Інтернет» №3353 від 23.10.2015. Цим проектом пропонується передбачити 

нову нотаріальну дію «Забезпечення доказів в інтернеті». Таке забезпечення 

доказів в інтернеті здійснюється шляхом складення нотаріусом відповідного 

протоколу, що містить опис інформації, розміщеної в інтернеті, та до якого 

додаються документи, в яких зафіксована інформація, розміщена в інтернеті 

[339].   

2. Н. Мединська та Т. Федосєєва, аналізуючи законопроект, вважають, 

що розширення переліку нотаріальних дій є цілком обґрунтованим, однак 

видається невдалою назва запропонованої нотаріальної дії «забезпечення доказів 

в інтернеті». На нотаріуса не повинні покладатися невластиві для нього функції 

забезпечення доказів, які є функцією суду. Він може посвідчити факт розміщення 

інформації на конкретному веб-сайті на дату та час звернення до нотаріуса за 

посвідченням відповідного факту та видати свідоцтво на його підтвердження. 

Процедура посвідчення такого факту має бути закріплена у Порядку вчинення 

нотаріальних дій нотаріусами України [340, с. 184]. Таким чином, існує думка й 

щодо необхідності вчинення у цьому випадку не нотаріальної дії з забезпечення 
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доказів, а нотаріальної дії з посвідчення факту розміщення інформації на 

конкретному веб-сайті на дату та час звернення особи до нотаріуса. 

3. Проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав» № 6523 від 

15.06.2010 пропонується назву Глави 11 Закону України «Про нотаріат» викласти 

у такій редакції: «Засвідчення вірності копій документів і виписок з них, копій 

веб-сторінок, справжності підписів і вірності перекладу», а сам Закон доповнити 

новою статтею 76-1, в якій врегулювати питання засвідчення вірності копій веб-

сторінок, яке здійснюється через надання роздруківки веб-сторінки та складання 

протоколу огляду веб-сторінки. До протоколу огляду веб-сторінки може 

додаватись електронний носій з записом інформації всього веб-сайту, де 

розміщена веб-сторінка, копія якої засвідчується, або безпосередньо цієї веб-

сторінки [341]. У науці таку позицію фактично підтримує й С. Я.Фурса, яка, 

проаналізувавши положення законодавства Російської Федерації, відповідно до 

якого нотаріус вправі засвідчувати вірність копії Web-сторінок, зазначає, що 

подібний спосіб забезпечення доказів у справах про правопорушення в мережі 

Інтернет доцільно застосувати і в Україні, адже ця досить проста дія може 

належно та своєчасно захистити порушені права та інтереси осіб [165, с. 321].     

При вирішенні питання щодо виду нотаріальної дії, яку доцільно було б 

вчиняти, зокрема, у зв’язку зі створенням належних правових умов для захисту 

особистих немайнових прав через поширенням в мережі Інтернет недостовірної 

інформації, на нашу думку, необхідно виходити з окреслених у науці про нотаріат 

положень щодо забезпечення доказів нотаріусом [316 , c.16]. 

Так, як цілком обґрунтовано зазначає С.Я.Фурса, коли йдеться про 

забезпечення доказів, то у більшості фахівців виникає асоціація із цивільним 

судочинством, але мало хто знає про те, що докази можуть забезпечуватися також 

у нотаріальному порядку. Якщо розглянути значну кількість нотаріальних 

проваджень за їх суттю, то виявиться, що вони орієнтовані на те, щоб наперед 

забезпечити відповідні докази. Наприклад, встановлення часу пред'явлення 

документа, морський протест та багато інших вчиняються для підтвердження 
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нотаріусом певних юридичних обставин та забезпечення доказів [165, с. 304]. І 

дійсно, у наведених С.Я.Фурсою нотаріальних діях  йдеться про вчинення 

нотаріусом нотаріальних дій саме задля забезпечення доказів. Особливо це видно 

в такому провадженні, як вчинення морського протесту, в якому мета 

забезпечення доказів визначена навіть нормативно, адже відповідно до ст.341 

Кодексу торговельного мореплавства, якщо в період плавання або стоянки судна 

мала місце подія, що може бути приводом для пред'явлення судновласнику 

майнових вимог, капітан з метою забезпечення доказів для захисту прав і 

законних інтересів судновласників робить у встановленому порядку заяву про 

морський протест [342]. 

Таким чином, треба визнати, що забезпечення доказів було та є однією з 

функцій нотаріату. Відтак, хоча Закон України «Про нотаріат» прямо не вказує на 

виконання нотаріусом функції із забезпечення доказів (крім положень ст.102 

Закону, згідно з якою нотаріуси забезпечують докази, необхідні для ведення справ 

в органах іноземних держав), нотаріус насправді незалежно від назви багатьох 

нотаріальних дій здійснює їх саме на виконання мети забезпечення доказів. Тому 

слід підтримати концепції, запропоновані приватним нотаріусом О. Бурмак з 

забезпечення доказів, зокрема, положення  про те, що за допомогою  нотаріальної 

процедури можна забезпечувати докази не тільки для вчинення нотаріальних дій, 

а й для подальшого використання у судах та інших державних органах. З цією 

метою  слід вивчати судову практику, широко обговорювати з фахівцями 

проблеми забезпечення доказів і поширювати компетенцію нотаріусів на всі 

правовідносини, в яких потенційно необхідна їх діяльність із забезпечення 

доказів. Нотаріусу має бути  надане право забезпечувати докази у спосіб, який 

навіть не передбачений законодавством, але якщо про це клопотатиме заявник чи 

його уповноважений представник за його згодою [ 321].  

Виходячи з окреслених у науці пропозицій щодо змісту та найменування тієї 

нотаріальної дії, яку доцільно вчиняти з метою забезпечення доказів, зокрема і у 

зв’язку із захистом особистих немайнових прав (самостійні нотаріальні дії – 

«забезпечення доказів», «посвідчення факту розміщення інформації на 
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конкретному веб-сайті» та «засвідчення вірності копії веб-сторінки»), на наш 

погляд, найбільш прийнятною з погляду теорії для вирішення завдання 

забезпечення доказів у цих випадках є нотаріальна дія із засвідчення вірності копії 

веб-сторінки. Зазначений висновок, на наш погляд, випливає з таких аргументів:      

1) слід погодитися з думкою Н.Мединської та Т.Федосєєвої щодо 

недоцільності найменування нотаріальної дії як «забезпечення доказів» [340, с. 

183-184]. Пояснюється це тим, що, як вже було зазначено, мета забезпечення 

доказів фактично присутня у багатьох нотаріальних діях. Самостійне 

виокремлення однієї нотаріальної дії з такою назвою лише породжуватиме 

помилкове уявлення про відсутність мети забезпечення доказів у інших 

нотаріальних діях; 

2) у теорії нотаріального процесу нотаріальні провадження як з посвідчення 

фактів, до яких очевидно треба було б віднести нотаріальне провадження з 

посвідчення факту розміщення інформації на конкретному веб-сайті, так і 

провадження із засвідчення фактів, до яких очевидно треба було б віднести 

нотаріальне провадження із засвідчення вірності копії веб-сторінки, відносяться 

до однієї групи нотаріальних проваджень з посвідчення та засвідчення безспірних 

фактів. Особливої відмінності у «посвідченні» та «засвідченні» фактів не 

вбачається, хоча в правовій науці й вказується на необхідність чіткого 

розмежування відповідної термінології [343]. Однак засвідчення вірності копії 

веб-сторінки, на наш погляд, дасть більш повне уявлення про той документ, ту 

веб-сторінку, на якій була поширена інформація, натомість при посвідченні факту 

ця інформація може бути сприйнята обмежено, що не сприятиме захисту права на 

честь та гідність.     

У зв’язку з наведеним  можна дійти висновку, що аналіз визначених ст. 34 

Закону України «Про нотаріат» нотаріальних дій свідчить про те, що існуюча 

сфера нормативно визначених нотаріальних дій не забезпечує інтереси практики 

щодо охорони особистих немайнових прав. Доцільним є розширення цього 

переліку, насамперед, з метою забезпечення доказів, розміщених у мережі 

Інтернет. Однак за будь-яких умов  модель вчинення відповідної нотаріальної дії 



 235 

підлягає уточненню й положення ч. 3 ст. 47 Закону України «Про нотаріат», 

згідно з якою для вчинення нотаріальних дій не приймаються документи, які не 

відповідають вимогам законодавства або містять відомості, що принижують 

честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи або ділову репутацію 

юридичної особи. Сенс вчинення нотаріальної дії у цьому випадку й полягатиме у 

засвідченні факту змісту інформації, що принижує честь, гідність та ділову 

репутацію фізичної особи або ділову репутацію юридичної особи, а відтак  ч.3 

ст.47 Закону повинна передбачати відповідні винятки [ 316, c.17].   

Якщо з розширенням переліку нотаріальних дій з метою розкриття 

можливостей виконання нотаріусами функції забезпечення доказів необхідно 

погодитися, то цього не можна зробити щодо пропозиції передбачити таку 

нотаріальну дію, як депонування творів, зокрема  з метою охорони особистих 

немайнових прав, що виникають із авторських правовідносин. 

Так, проаналізувавши зміст низки нотаріальних дій, а саме: засвідчення 

вірності копій документів, засвідчення справжності підпису на документах, 

посвідчення часу пред'явлення документа та прийняття документів на зберігання 

та дійшовши висновку, що всі вони можуть використовуватися з метою фактичної 

можливості встановлення нотаріусом факту авторства на твір, А.В.Незнамов 

висловив думку щодо доцільності закріпити у чинному законодавстві  фактично 

існуюче депонування авторських творів у нотаріуса. Для цього доцільно було б 

внести зміни у законодавство про нотаріат та передбачити спеціальну нотаріальну 

дію, яка б з відповідною метою об’єднала особливості перерахованих 

нотаріальних дій [344, с. 11-14]. Однак з такою пропозицією навряд чи можна 

погодитися. На нашу думку, слід схилитися до думки С.І.Суслової, що пропозиція 

про запровадження самостійної нотаріальної дії з депонування об’єктів 

авторського права не виглядає повністю обґрунтованою через те, що не доведена 

неефективність застосування вже існуючих механізмів (існуючих нотаріальних 

дій) для вирішення тих же завдань. Основна складність пов’язана у цих випадках 

з поняттям «документ», зміна підходів до визначення якого очевидно 

напрошується у зв’язку з розвитком інформаційних технологій [345, с. 37].  
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І дійсно, нотаріус у жодному із цих нотаріальних проваджень не встановлює 

факт авторства особи на твір, як і не зможе цього зробити у новій нотаріальній дії. 

Навряд чи можна передбачити нотаріальну процедуру, прийнятну для безспірного 

встановлення цього факту, оскільки авторство виникає не внаслідок реєстрації 

цього авторства будь-ким, бодай навіть нотаріусом, а внаслідок процесу 

створення твору відповідною особою. Нотаріус же навряд чи зможе фізично 

спостерігати процес створення цього твору для посвідчення факту авторства. 

Відтак, використати можливості нотаріальної процедури через запровадження 

нової нотаріальної дії для вирішення завдання щодо встановлення факту 

авторства є не можливим. Ця нотаріальна дія, як і кожна з наведених нотаріальних 

дій (і не лише нотаріальної дії з посвідчення факту часу пред’явлення документа), 

виконуватиме одне і те ж завдання щодо охорони авторських прав на створений 

твір через створення непрямих доказів авторства. Проблемність цього питання 

полягає в тому, що за наслідками вчинення цієї дії у нотаріуса не залишатиметься 

копія твору як документа, що підтверджуватиме факт авторства. Тобто в автора 

залишатиметься єдиний примірник документа з нотаріальним написом про час 

пред’явлення документа і такий напис доводитиме, що першим відповідний 

документ пред’явила нотаріусу конкретна особа. Для збереження другого 

примірника необхідно вчиняти іншу нотаріальну дію – передати нотаріусу на 

зберігання другий примірник цього документа. У сукупності ці дві нотаріальні дії 

будуть найкращим варіантом фіксування  та забезпечення на майбутнє 

авторського права, тому у цьому зв’язку  заслуговують на увагу  теоретичні 

розробки, запропоновані С. Я. Фурсою  щодо об’єднання нотаріальних 

проваджень [346].  

Більше того, формальна реєстрація авторських прав нотаріусами ще більше 

перетворюватиме їх діяльність на реєстраційну, що негативно позначатиметься на 

якості їх роботи при посвідченні правочинів та інших «творчих» нотаріальних 

проваджень.   

Чи не єдиним нотаріальним провадженням, яке прямо може бути спрямоване 

на охорону особистих немайнових прав, є нотаріальне провадження з посвідчення 
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часу пред’явлення документа.   

Пункт 2.2. глави 6 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами 

України передбачає обов’язок нотаріуса особисто ознайомитися зі змістом 

пред`явленого документа. Однак, на наш погляд, така вимога виглядає 

необґрунтованою, принаймні, не щодо всіх випадків. 

Так, якщо документ, що пред’являється, є невеликим за змістом, нотаріус 

взмозі фізично ознайомитися з таким документом. Однак, якщо таким 

документом фактично є літературний твір, то для ознайомлення з його змістом 

нотаріусу необхідно досить багато часу, у зв’язку з чим через затягування часу 

вчинення нотаріальної дії це фізично виглядає неможливим. Таке ознайомлення, 

як нам здається, є й недоречним, адже, засвідчуючи факт часу пред’явлення 

документа, нотаріус не засвідчує факти, які він підтверджує. Спеціально треба 

обумовити, що нотаріус не посвідчує й авторство особи, яка пред’явила документ. 

Крім того, інколи таке ознайомлення для нього може не нести усвідомленої 

інформації, адже, як зазначається у науці, практика цієї нотаріальної дії знає 

навіть пред’явлення для засвідчення часу такого пред’явлення документів, що 

містять варіанти доказування арифметичних теорем [347]. Відтак, цілком 

ймовірно, що нотаріус взагалі може не зрозуміти, про що йдеться  у документі.         

Удосконалення потребують, на наш погляд, й інші положення нотаріального 

процесуального законодавства.  

Так, Закон України «Про нотаріат» передбачає, що при посвідченні 

(засвідченні) окремих фактів  нотаріус прямо повинен перевірити відсутність 

порушення такого особистого немайнового права, як право на честь та гідність. 

Наприклад, нотаріус, посадова особа органу місцевого самоврядування, 

начальник установи виконання покарань засвідчують справжність підпису на 

документах, зміст яких не суперечить законові і які не мають характеру угод та не 

містять у собі відомостей, що порочать честь і гідність людини (ч.1 ст.78 Закону). 

Аналогічну вимогу щодо перевірки документів на предмет відсутності у них 

порушень честі та гідності Закон формулює також до процедури передачі заяв 

громадян, підприємств, установ та організацій. Вище  при аналізі права на честь 
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та гідність та його охорону засобами процесуального права вже була висловлена 

думка про те, що така увага саме до цього права виглядає обмеженою. Більш 

доцільним було б ці положення сформулювати як загальні, які б стосувалися усіх 

особистих немайнових прав. Однак тут мусимо звернути увагу й на те, що не 

зрозумілим виглядає така увага з боку законодавця саме до окремих нотаріальних 

дій з посвідчення (засвідчення) фактів, та відсутності такої уваги до інших 

нотаріальних дій. Так, цілком ймовірним було б висунути таку вимогу й в 

процедурі вчинення інших нотаріальних дій – засвідчення вірності копій 

документів, засвідчення вірності копії з копії документа чи засвідчення вірності 

виписки з документа цієї нотаріальної дії, прийнятті на зберігання документів 

тощо (стаття 75, 76, 77, 96 Закону). Звичайно, в таких випадках можна застосувати 

й загальне положення, що міститься у ст.47 Закону, згідно з якою для вчинення 

нотаріальних дій не приймаються документи, які не відповідають вимогам 

законодавства або містять відомості, що принижують честь, гідність та ділову 

репутацію фізичної особи або ділову репутацію юридичної особи, однак не 

зрозумілим тоді виглядає відповідне дублювання цього положення в одних 

статтях Закону та відсутність його в інших. 

Нині правоохоронні механізми нотаріальної діяльності мало 

використовуються громадянами, але для цього є різни причини. На думку автора, 

однією з головних  є сприйняття нотаріату як органу, де вчиняються правочини, 

коли  законом передбачена обов’язкова  форма їх посвідчення, тобто лише під 

законодавчим «примусом» громадяни і фахівці звертаються до нотаріусів. Як 

свідчить усне (неофіційне) опитування фахівців-юристів, то 80 % із опитаних   

назвали 5 проваджень, які вчиняються нотаріусом,  20 % - здатні були 

максимально перелічили 10 проваджень. Що ж тоді можна говорити про 

пересічних громадян, які не мають знань в юриспруденції. Тому автор уважає, що 

нотаріальну діяльність слід популяризувати і в Цивільному кодексі України 

мають зазначатися способи охорони авторського права, зокрема, шляхом 

посвідчення факту пред’явлення документа нотаріусу і передачі його копії на 

зберігання.  
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На жаль, багато нормативних актів, які регламентують особисті немайнові 

права осіб існують  самі по собі,  між собою неузгоджені, а інколи суперечать 

один одному, що призводить до відсутності надійної охорони прав громадян та 

юридичних осіб. Так, Закон України «Про нотаріат» існує як самостійний і лише 

окремі нотаріальні дії згадуються в ЦК та інших кодексах, але про переважну 

більшість нотаріальних дій навіть не  йдеться у  нормативних актах матеріального 

права, наприклад, у Законі України «Про міжнародне приватне право» нотаріат 

навіть не згадується , тому нотаріальні послуги не користуються попитом у 

населення та фахівців.  

Автор вважає, що це істотний недолік вітчизняної правової системи, який 

має усуватися не тільки у матеріальних галузях права, а й у процесуальних. 

Зокрема, у багатьох країнах з розвиненою правовою системою, які входять до 

Міжнародного союзу нотаріату, нотаріальні акти в судах  мають переваги над 

іншими доказами, що зумовлено їх доказовою силою [348]. В нашій країні у 

судочинстві очевидних переваг нотаріальним актам не надано, хоча нотаріуси як 

високопрофесійні фахівці здатні фіксувати численні юридичні обставини, щоб 

права та інтереси громадян і юридичних осіб отримували надійну охорону.   

  

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 
 

1. У результаті проведеного автором дослідження особистих немайнових 

прав у нотаріальному процесі зроблено узагальнювальний висновок про те, що 

оскільки нотаріальний процес є відносно новою галуззю правової науки, тому до 

останнього часу у ній відсутні комплексні наукові праці, присвяченні проблемам 

охорони особистих немайнових прав за допомогою нотаріальної процедури. Таке 

комплексне дослідження особистих немайнових правовідносин у нотаріальному 

процесі  проводиться вперше, тому має привернути увагу  як вчених, так і 

практикуючих нотаріусів до тих проблемних питань, які виникають під час  

вчинення нотаріальних проваджень, пов’язаних із охороною особистих 

немайнових прав фізичних та юридичних осіб, а висновки, зроблені автором, 
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потребують публічного обговорення з метою запровадження їх у законодавство 

про нотаріат і нотаріальну практику.  

2. Обгрунтовано, що нотаріальні процесуальні відносини слід 

розглядати як комплексні, оскільки у своєму змісті вони мають такі дві складові: 

1) відносини нотаріуса з клієнтом, які безпосередньо стосуються вчинюваної 

нотаріальної дії (матеріальні та процесуальні); 2) відносини, які у своєму змісті 

мають особисту немайнову складову, що стосується відносин нотаріуса з 

клієнтом та обумовлюється складністю вчинюваного нотаріального провадження, 

кваліфікацією нотаріуса, його характером і манерою поведінки, тобто етичними 

аспектами  діяльності останнього, так і рисами характеру клієнта і його 

розумовими здібностями щодо сприйняття роз’яснень нотаріуса суті нотаріальної 

дії, яка вчиняється, та наслідків її вчинення.   

3. Встановлено, що у Законі України «Про нотаріат» відсутня норма, яка 

б визначала статус суб’єктів нотаріального процесу. Крім того, враховуючи 

матеріальну природу особистих немайнових прав, у Законі має бути передбачена 

норма, у якій би надавався перелік  суб’єктів, в інтересах котрих нотаріуси вправі 

вчиняти нотаріальні провадження щодо особистих немайнових прав. Отже, 

такими суб’єктами нотаріальних процесуальних правовідносин, які потребують 

охорони особистих немайнових прав нотаріусом, можуть бути всі зазначені у 

цивільному праві особи, але з урахуванням їх спеціальної дієздатності та 

правоздатності, а також їх представники.  

4. Встановлено і обгрунтовано, що редакція ч. 2 ст. 44 Закону України 

«Про нотаріат» не узгоджується із особистим немайновим правом особи на захист 

честі, гідності і ділової репутації, оскільки клієнт при зверненні до нотаріуса не 

повинен надавати йому довідку про відсутність у нього психіатричних 

захворювань. Не вказано у Законі ким має надаватися нотаріусу довідка про те, 

що особа не страждає на психічний розлад, який може вплинути на її здатність 

усвідомлювати свої дії та (або) керувати ними у разі потреби. Але до нотаріуса за 

вчиненням нотаріальної дії може звернутися особа в стані алкогольного, 

наркотичного, токсичного сп’яніння, про що конкретно не йдеться ні у ч. 2 ст. 44 
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Закону і у ст. 49 Закону. Автор на розвиток думки С. Я. Фурси вважає, що 

нотаріус повинен не відмовляти у вчиненні нотаріальної дії, а відкласти її 

вчинення та в силу правоохоронного змісту його діяльності він має повідомити 

про такий факт органи опіки і піклування для вжиття необхідних заходів. Тому 

вважаємо, що редакція ст. 44 Закону України «Про нотаріат» має бути узгоджена 

із статтею 49 Закону щодо підстав відмови у вчиненні нотаріальної дії, приведена 

у відповідність до норм ЦК та ЦПК. Крім того, у Законі України «Про нотаріат» 

має бути передбачена окрема норма «Відкладення вчинення нотаріальної дії», в 

якій мають бути перераховані такі підстави для відкладення вчинення 

нотаріального провадження, як перебування особи, яка звернулась за вчиненням 

нотаріальної дії у стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп’яніння, 

процедура фіксація такого стану нотаріусом та наслідки відкладення  

нотаріального провадження.  

5. Встановлено, що у матеріальному праві, зокрема у Цивільному та 

Сімейному кодексах України, які мають істотний вплив на нотаріальну 

процедуру, підходи до визначення статусу чотирнадцятирічної дитини не 

узгоджені між собою. Політика держави щодо дітей у перехідний період їх 

розвитку неоднозначна щодо наділення останніх таким колом свобод, як свобода 

пересування, свобода вибору місця проживання. У зв’язку з цим автором 

запропоновано у нормативних актах щодо прав чотирнадцятирічної дитини, яка 

має власний достатній дохід, визначитися з питанням щодо надання їй повної 

цивільної дієздатності та  регламентації на законодавчому рівні  місця її 

проживання. Також слід внести відповідні зміни до ЦК та узгодити  їх із нормами 

Закону України «Про нотаріат», Порядком вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами України, зокрема, як це передбачено ч.2 ст.47 ЦПК, тобто з 14 років 

особа, яка має  власний достатній дохід, може вчиняти самостійно правочини, які 

виникають з відносин, вони особисто беруть участь, якщо інше не встановлено 

законом.   

6. Обгрунтовано, що при посвідченні нотаріусом за заявою 14-річної 

дитини юридичних фактів, що фізична особа є живою, що фізична особа 
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перебуває у певному місці та факту часу пред’явлення документа не повинна 

вимагатися згода законних представників. З 14 років вже видається паспорт 

громадянина України (у формі ID-картки), і відповідно нотаріус має реальну 

можливість встановити їх особу, а тому необхідно внести відповідні зміни у 

законодавство. 

7. Уважаємо, що для кожного нотаріального провадження, яке пов’язане 

з матеріальними правовідносинами, слід дослідити можливість безпосередньої 

участі у цих правовідносинах неповнолітнього віком з 14 до 18 років. У зв’язку з 

цим запропоновано передбачити у Законі України «Про нотаріат» норму, де 

надати перелік нотаріальних проваджень, в яких неповнолітня особа з 14 до 

18років може брати безпосередню участь. Також у цьому Законі слід закріпити 

норму, яка б регламентувала питання нотаріальної процесуальної дієздатності, 

зокрема й  щодо неповнолітніх та малолітніх  осіб.    

8. Обгрунтовано, що особисті немайнові правовідносини не лише 

можуть регулюватися шляхом укладення правочинів, а в деяких випадках 

особисті немайнові права можуть бути реалізовані винятково через правочини, 

насамперед, договори. Тому подальша дискусія щодо можливості/неможливості 

регулювання правочином особистих немайнових прав на сьогодні є недоречною, а 

усі зусилля науковців, зокрема, й у галузі нотаріального процесу, необхідно 

зосередити на вивченні проблем реалізації через правочини  особистих 

немайнових прав. 

9. Встановлена суперечність положень ч.4 ст.289 ЦК та ч.3 ст. 290 ЦК 

щодо розпорядження особи її тілом на випадок смерті та складність сприйняття 

пересічними громадянами редакції цих норм. У зв’язку з цим автором 

запропоновано наділити нотаріуса компетенцією з надання роз’яснень щодо  

альтернативних варіантів реалізації фізичною особою права на висловлення своєї 

волі щодо власного тіла на випадок смерті згідно з Законом України «Про 

трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині». 

10. Обгрунтована гіпотеза про те, що головні лікарі при посвідченні 

заповіту (ст.40 Закону) по суті його не посвідчують, оскільки вони не є фахівцями 
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в галузі права як нотаріуси, тому не можуть належно перевірити його законність 

та відповідність нормам ЦК, а фактично засвідчують лише справжність підпису 

заповідача на заповіті. З цього положення можна дійти висновку, що не тільки 

нотаріуси, а й головні лікарі вправі засвідчувати підпис особи на її згоді на 

донорство, що може бути зумовлено станом, у якому знаходиться особа у лікарні. 

Додатково таку пропозицію автора можна підтвердити положенням про 

посвідчення довіреності черговими лікарями у військових частинах ( п.1 ч.2 ст.40 

Закону) тощо. Але персонал лікарні може бути зацікавлений у такому донорстві. 

Тому вважаємо, що процедура надання згоди на трансплантацію органів має бути 

максимально прозорою. Якщо ж припустити, що лікарі будуть наділені 

повноваженням на засвідчення підпису донора на згоді на донорство, то з метою 

забезпечення дійсної волі особи на трансплантацію органів чи її заборону надання 

такої згоди має відбуватися у присутності двох незацікавлених свідків та 

додатково з обов’язковою фіксацією такої згоди, висловленій в усній формі, 

технічними, зокрема, звуко-, відеозасобами. Тому автором запропоновано 

доповнити цим положенням ст. 40 Закону України «Про нотаріат» та Порядок 

нотаріального посвідчення заповітів та довіреностей, що прирівнюються до 

нотаріально посвідчених, затвердженого постановою КМУ від 15.06.1994 №419 (у 

редакції постанови КМУвід 06.07. 2006 № 940 із змінами та доповненнями). 

11. Автором обгрунтований і альтернативний спосіб фіксації згоди на 

донорство, а саме договірний. У разі посвідчення договору про донорство 

нотаріус може вчиняти таку нотаріальну дію за місцем знаходження особи у 

лікарні, тому його доцільно посвідчувати у присутності двох свідків та додатково, 

крім договору, згода може бути висловлена в усній формі шляхом фіксації її 

технічними, зокрема, звуко-, відеозасобами. Запропоновано у Порядку вчинення 

нотаріальних дій нотаріусами України закріпити зазначену вище процедуру 

посвідчення договору про донорство, якщо він посвідчується нотаріусом у 

лікарні, тобто за місцем знаходження донора. 

12. Аргументовано, що цивільне законодавство досить спрощено 

підходить до форми правочинів, зокрема договорів, предметом яких є здійснення 
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особами належних їм особистих немайнових прав, на відміну від правочинів щодо 

реалізації належних їм майнових прав. Це є недоліком законодавства та наслідком 

ще недостатньо розвинутого законодавства щодо особистих немайнових прав. 

Пропонуємо передбачити обов’язкову нотаріальну форму щодо таких правочинів 

як договорів донорства, окремих правочинів щодо надання правової допомоги, 

договорів на проведення окремих дослідів, стерилізації особи, договору про 

передачу особистих паперів.  

13. Обгрунтовано, що нотаріуси у зв’язку із забезпеченням їх діяльності 

технічними засобами здатні завчасно забезпечити медичні установи інформацію 

про згоду осіб на посмертне донорство. З цією метою має бути запроваджений 

відповідний реєстр Згод на посмертне донорство, користувачами якого мають 

стати медичні установи. Однак завчасно висловлена неперсоніфікована згода, на 

думку автора, має відрізнятися від угоди між пацієнтом та клінікою про 

донорство, оскільки клініка має брати на себе відповідальність за здоров’я 

донора, подальше використання донорського органу тощо. Зокрема, громадянин 

України, на нашу думку, вправі обмежити використання його органів за межами 

України. Більше того, така пропозиція усуне дискусію навколо повноважень 

нотаріусів щодо засвідчення підпису на згоді донора або посвідчення його згоди. 

Отже, запропонований варіант донорства має передбачати не безумовну згоду на 

донорство, а відповідний договір про донорство, який повинен підлягати 

обов’язковому нотаріальному посвідченню.   

14. Встановлено, що чинний Закон України «Про нотаріат» 

підпорядкований принципу законності і він не узгоджується з такими новелами 

цивільного права, як: принцип свободи договору, що полягає в можливості 

нотаріуса посвідчувати правочини, які не передбачені законодавством України, 

але не суперечить його імперативним нормам, інтересам сторін та інших 

зацікавлених осіб. Отже, при застосуванні цього принципу межа в діяльності 

нотаріусів зникає і з’являється неосяжний простір, підпорядкований принципу 

аналогії закону або праву. Тому сьогодні не можна говорити, що Закон України  

«Про нотаріат», який набрав чинності у 1993 році, у повну міру відповідає тим 
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високим правовим орієнтирам, які відтворені у Цивільному кодексі України і 

Сімейному кодексі України , що вступили в дію у 2004 році. Це підтверджує 

нагальну необхідність у створенні Нотаріального процесуального кодексу 

України, який відповідатиме новим вимогам цивільного, сімейного та іншого 

законодавства, а також задовольнятиме  потреби фізичних та юридичних осіб в 

отриманні нотаріальних послуг. 

15. Уважаємо, що при вільному і незаангажованому сприйнятті ст. 272 

ЦК можна помітити, що ця норма не має імперативного характеру, оскільки в ній 

не акцентується увага на єдиному варіанті поведінки за допомогою слів «тільки, 

мусить, повинна» тощо. Звідси випливає, що принцип свободи договору має 

застосовуватися і до відносин, коли правомочна особа в силу тих чи інших 

обставин уважає за доцільне на підставі правочину передати повноваження на 

реалізацію її особистих немайнових прав.   

16. Встановлено, що форма довіреності краще відповідає характеру 

відносин, зокрема, коли дитина їде на відпочинок з дідом і бабою. Коли ж за 

кордон дитина їде з туристичною групою, спортивною командою або в складі 

ансамблю тощо, коли таку групу дітей супроводжуватиме особа, яка не 

користується довірою батьків, то вид згоди на перетинання дитини з такою 

особою має бути викладений у договорі про надання туристичних послуг, 

підписаний з іншої сторони юридичною особою, спортивною або іншою 

організацією, яка бере на себе відповідальність за дитину та деталізує умови 

перебування за кордоном, питання покриття усіх можливих витрат тощо. Сучасна 

ж згода батьків на перетинання кордону невиправдано спрощує реальні і складні 

правовідносини замість їх деталізації. Це положення, на нашу думку, є досить 

актуальним у контексті торгівлі людьми і зменшення віку для самостійного 

перетинання кордону з 18 років до 16 у ст. 313 ЦК, що не «вписується» в політику 

боротьби з таким явищем в Україні, оскільки при низькому рівні життя населення 

України представляє істотну небезпеку для дітей у такому віці. 

17. Обгрунтовано, що загальне сприйняття сімейних особистих 

немайнових прав і відповідних правовідносин у нотаріальних провадженнях слід 



 246 

структурувати на системній моделі нотаріальних процесуальних правовідносин та 

системності в застосуванні договорів, що відображено у різних моделях сімейних 

договорів та їх окремих різновидах, які узгоджено визначають питання сімейних 

відносин. 

18. Встановлено, що у ст. 92 СК обмежується право неповнолітніх на 

безпосереднє укладення шлюбного договору до реєстрації шлюбу, оскільки в 

цьому випадку потрібна письмова згода їх батьків або піклувальників, засвідчена 

нотаріусом. Уважаємо, що це положення абсолютно не узгоджується з реальними 

правовідносинами, оскільки шлюб накладає на подружжя і без шлюбного 

договору певні зобов’язання, а з моменту реєстрації шлюбу особи набувають 

повної дієздатності. А дозволяти або забороняти батькам або піклувальникам 

укладати договір без ознайомлення з його змістом – це просто нелогічно. 

19. Доведено, що у ст. 99 СК встановлене право на утримання одному з 

подружжя незалежно від непрацездатності та потреби у матеріальній допомозі на 

умовах, визначених шлюбним договором, що загалом слід розцінювати як 

порушення принципу рівності сторін та правила про рівність прав жінки та 

чоловіка, а це є порушенням ст. 21, частин 2 та 3 ст. 24, ч. 1 ст. 51 Конституції 

України, тому такий шлюбний договір може бути визнаний судом нікчемним, 

якщо підстави для встановлення утримання не будуть належно обґрунтовані. З 

цього відносно простого висновку випливає, що в шлюбі відчувається нерівність і 

певні особисті нематеріальні права одного із подружжя домінують над правами 

іншого із подружжя.  

20. Обгрунтовано, що при встановленій у СК «запрограмованості» умов 

шлюбного договору в Україні в нотаріальній практиці лише незначна кількість 

громадян посвідчує такий договір, хоча в розвинених країнах такий договір 

користується істотним попитом. З огляду на те, що сімейне законодавство 

дозволяє врегулювання особистих немайнових відносин договором, повинна бути 

можливість врегулювати особисті немайнові відносини і у шлюбному договорі. 

Правова природа шлюбного договору є сімейною, а не цивільною. Тому 

об’єктивно потрібно переглянути умови посвідчення шлюбного договору та його 
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зміст відповідно до принципу свободи договору, щоб громадяни хоча б 

замислилися над питаннями майбутнього життя їх сім’ї, а не спрощували 

процедуру реєстрації шлюбу до формальності. Тому варто звернути увагу на той 

аспект, що змінивши назву договору з шлюбного договору на сімейний, в осіб 

виникає право регламентувати будь-які відносини, а не тільки майнові, чи 

посвідчити у нотаріуса шлюбний договір з елементами виховання та визначення 

місця проживання дитини  (змішаний договір). 

21. Обгрунтовано положення про те, що досвідчені нотаріуси мають 

відпрацювати шлях щодо поширення ч. 1 ст. 171 СК й на процедуру посвідчення 

ними правочинів, що стосується прав дитини, та відобразити її у нотаріальному 

акті. Так, діти у 10- річному віці ще не знають такого поняття, як паспорт, 

особистий підпис, і відповідно його складно буде зафіксувати під згодою дитини 

на посвідчення відповідного договору. Тому вважаємо  доцільним посвідчення 

такого договору при свідках або із залученням представників органу опіки та 

піклування, щоб зафіксувати згоду або заперечення дитини. При нотаріальному 

посвідченні правочинів щодо особистих немайнових прав дитини необхідно 

передбачити участь у нотаріальному процесі органу опіки та піклування, для чого 

необхідно внести відповідні зміни в Сімейний кодекс України і  Закон України 

«Про нотаріат». 

22. Запропоновано доповнити класифікацію осіб, визначену С.Я.Фурсою 

категорією осіб, чиї права та законні інтереси зачіпаються вчинюваною 

нотаріальною дією, малолітніми дітьми, стосовно яких батьки у договорі 

визначають місце їх проживання, або вирішують інші питання щодо них.  

23. Обгрунтовано положення про те, що можливість вчинення нотаріусом 

нотаріальних проваджень, пов’язаних із спадкуванням особистих немайнових 

прав, залежить насамперед від оборотоздатності окремих особистих немайнових 

благ та  відповіді на питання, чи можуть ці права входити до складу спадщини. 

24. Встановлено, що недоцільним є застосування заповіту щодо реалізації 

спадкоємцями після смерті спадкодавця його окремих особистих немайнових 

прав, пов’язаних із похованням та використанням його тіла. Більш доцільним є 
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використання у таких випадках інших форм вираження волевиявлення особи на 

випадок своєї смерті, наприклад, договірної.  

25. Обгрунтована доцільність розробки спеціальних процедур, у межах 

яких могли б бути реалізовані волевиявлення особи, пов’язані з розпорядженням 

її особистими немайновими правами на випадок смерті, необхідність залучення 

нотаріуса до їх здійснення, а також урегулювання в межах цивілістичного 

процесу питання про оперативний розгляд та вирішення різного роду спорів, які 

можуть виникнути при реалізації волевиявлення спадкодавця. При цьому, 

оскільки усі зазначені процедури мають відношення та взаємодіють із 

нотаріальними процедурами щодо спадкування, доцільним є пряме залучення 

нотаріуса до їх здійснення, починаючи з обов’язкового нотаріального посвідчення 

відповідних волевиявлень та розпоряджень особи на випадок смерті, закінчуючи 

їх виконанням у межах нотаріальних процедур щодо  спадкування. 

26. Обгрунтовано, що у разі видачі свідоцтва про право на спадщину на 

твори мистецтва покійного існує два варіанти вирішення цього питання: 1) 

нотаріус отримує від спадкоємців додаткові докази на підтвердження факту 

авторства спадкодавця на твори, що входять до складу спадщини; 2) нотаріус 

фіксує знайдений твір без встановлення авторства, оскільки у видатного митця 

потенційно можуть знаходитися твори інших авторів для їх оцінки, надання 

рецензії тощо. У разі виникнення спору зі спадкоємцями з цього приводу нотаріус 

відмовляє у вчиненні нотаріальної дії на підставі п.2 ч.1 ст.49 Закону України 

«Про нотаріат» у зв’язку з неподанням відомостей (інформації) та документів, 

необхідних для вчинення нотаріальної дії. 

27. Доведено, що важливу роль у немайнових відносинах слід надавати 

саме матеріальним критеріям, оскільки без їх урахування втрачатиметься правове 

значення немайнових відносин. Зокрема, важко собі уявити, що в свідоцтві про 

право на спадщину буде зазначено, що спадкоємець успадкував ім’я покійного, 

його зображення, честь, ділову репутацію, особисті папери, відомості про 

особисте життя спадкодавця, його кореспонденцію тощо. Таке свідоцтво 

свідчитиме про некомпетентність нотаріуса, оскільки зазначені елементи можуть 
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належати лише особисто спадкодавцю. У той же час спадкоємці можуть 

домовитися або про це може бути зазначено в заповіті, що один із них 

розпоряджатиметься комерційним використанням імені, ділової репутації 

спадкодавця тощо. Однак перераховувати у свідоцтві всі правові аспекти 

немайнових прав спадкодавця недоцільно,  тому слід ввести узагальнювальний 

термін. Варто зазначити, що наведені елементи у сукупності ( узагальнювальний 

термін) складають образ покійного, саме тому у ч. 7 ст. 296 ЦК йдеться про те, що 

використання початкової літери прізвища фізичної особи у засобах масової 

інформації, літературних творах не є порушенням її права, оскільки з нього не 

складається образ певної особистості. Тому нотаріус відповідно до ст. 5 Закону 

України «Про нотаріат»  має з’ясовувати у спадкоємців питання щодо доцільності 

фіксації в свідоцтві про право на спадщину права використання образу 

спадкодавця, якщо це прямо не зазначено в заповіті, а також при посвідченні 

заповіту відомим видатним особистостям роз’яснювати важливість і матеріальну 

складову використання їх образу спадкоємцями. 

28.  Встановлено, що у Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами 

України не зазначено про можливість залучення експертів із певної галузі знань 

для оцінювання  інтелектуального потенціалу певних рукописів, вмісту 

комп’ютеру спадкодавця. Однак неординарні особистості потребують охорони і 

захисту їх немайнових прав  як в період складання ними заповіту, так і після їх 

смерті при  вжитті заходів щодо охорони їхнього спадкового майна, до якого 

можуть належати інтелектуальні продукти, котрі мають значну цінність для 

держави, а також фіксації переходу прав на такі елементи спадщини до 

спадкоємців. Тому  ці питання мають бути регламентовані у Порядку вчинення 

нотаріальних дій нотаріусами України. 

29. Встановлено, що факти, які посвідчує нотаріус, можуть бути 

наслідком реалізації особистих немайнових прав, зокрема, на вільний вибір місця 

проживання чи свободу пересування. У зв’язку з цим провадження з посвідчення 

юридичних фактів входять до переліку нотаріальних проваджень, в яких особисті 

немайнові права суб’єктів правовідносин знаходять свою охорону. 
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30. Додатково обгрунтовано, що забезпечення доказів було та є однією з 

функцій нотаріату. Відтак, хоча  у Законі України  «Про нотаріат» прямо не 

вказується  на виконання нотаріусом функції з забезпечення доказів, зокрема у ст. 

34 Закону, де  перераховані його повноваження  (крім положень ст.102 Закону), 

нотаріуси  насправді незалежно від назви багатьох нотаріальних дій здійснюють 

їх саме на виконання мети забезпечення доказів і така їх діяльність  має 

розширюватися на проблемні питання в суспільних відносинах, зокрема  

проведення загальних зборів акціонерів, співвласників багатоквартирного 

будинку, кооперативів тощо. 

31. Доведено, що необхідність належної охорони особистих немайнових 

прав нотаріусом породжує у науці дискусію щодо необхідності розширення 

переліку нотаріальних проваджень, які належать до групи посвідчення безспірних 

фактів, від яких в особи може виникнути, змінитися або припинитися певне 

суб’єктивне право. Насамперед, це стосується, зокрема, питання з наділення 

нотаріусів повноваженнями щодо забезпечення доказів  (ст. 102 Закону України « 

Про нотаріат»). Доцільність останнього, на нашу думку, полягає, зокрема, у 

більшій оперативності нотаріальної процедури фіксування певних юридичних 

обставин і відповідно доказів на майбутнє  у порівнянні із судовою процедурою їх 

забезпечення.   

На відміну від суду нотаріус посвідчує (фіксує) на підставі безспірних 

офіційних документів безспірні факти, які у майбутньому породять для особи 

юридичні наслідки, а суд встановлює такі факти  на підставі доказів, які не завжди 

є безспірними, достовірність та належність яких  потрібно довести суду, щоб суд 

ухвалив рішення про наявність або відсутність таких юридичних фактів. Отже, 

юридичний факт, який був посвідчений нотаріусом та уособлений у 

нотаріальному акті, буде використаний судом чи іншим компетентним органом 

при вирішенні якогось правового питання. Наприклад, акт про морський протест 

(як нотаріальний акт)  може бути використаний судом у майбутньому як доказ 

при розгляді судом справи про відшкодування збитків.   

32. Встановлено, що перелік нотаріальних дій, який нормативно 
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визначений у ст. 34 Закону, не забезпечує інтереси практики щодо охорони 

особистих немайнових прав. Доцільним є розширення кола нотаріальних дій, 

насамперед з метою забезпечення доказів, розміщених у мережі Інтернет. Більш 

доцільним у цьому випадку є вчинення такої нотаріальної дії, як засвідчення 

вірності копії веб-сторінки. З цією метою підлягає уточненню положення ч.3 ст.47 

Закону України «Про нотаріат». 

33. Обгрунтовано, що вчиняючи такі нотаріальні дії, як посвідчення 

факту пред’явлення документа чи передання документа на зберігання, нотаріус у 

жодному із цих нотаріальних проваджень не встановлює факт авторства особи на 

твір, як і не зможе цього зробити у новій нотаріальній дії. Навряд чи можна 

передбачити нотаріальну процедуру, прийнятну для безспірного встановлення 

цього факту, оскільки авторство виникає не внаслідок реєстрації цього авторства 

будь-ким, бодай навіть нотаріусом, а внаслідок процесу створення твору особою. 

Нотаріус же навряд чи зможе фізично спостерігати процес створення цього твору 

для посвідчення факту авторства. Відтак, використати можливості нотаріальної 

процедури через запровадження нової нотаріальної дії для вирішення завдання 

щодо встановлення факту авторства є не можливим. Ця нотаріальна дія, 

виконуватиме одне і те ж завдання щодо охорони авторських прав на закінчений 

твір через створення непрямих доказів авторства. Проблемність цього питання 

полягає в тому, що за наслідками вчинення цієї дії у нотаріуса не залишатиметься 

копія твору як документа, що підтверджуватиме факт авторства. Тобто у автора 

залишатиметься єдиний примірник документа з нотаріальним написом про час 

пред’явлення документа і такий напис доводитиме, що першим відповідний 

документ пред’явила нотаріусу конкретна особа. Для збереження другого 

примірника необхідно вчиняти іншу нотаріальну дію – передати нотаріусу на 

зберігання другий примірник цього документа. У сукупності ці дві нотаріальні дії 

будуть найкращим варіантом фіксування та забезпечення на майбутнє 

авторського права, тому у цьому зв’язку заслуговують на увагу теоретичні 

розробки, запропоновані С.Я. Фурсою щодо об’єднання нотаріальних 

проваджень.



РОЗДІЛ 3. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ 

ПРАВОВІДНОСИН У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

3.1. Юрисдикція цивільних справ, що виникають з особистих 

немайнових правовідносин [349]  

 

Як зазначалося вище, особисті немайнові правовідносини за своєю галузевою 

природою можуть бути не лише цивільними, а й сімейними, трудовими, 

екологічними, житловими тощо. При цьому їх суб’єктами є не лише фізичні 

особи, а й юридичні особи, в деяких випадках навіть органи державної влади та 

місцевого самоврядування. За таких умов очевидним є те, що єдина юрисдикція 

спорів, які виникають з особистих немайнових правовідносин, відсутня. Такі 

спори за певних умов можуть розглядатися і в порядку цивільного, і в порядку 

господарського чи адміністративного судочинства. У зв’язку з цим щодо 

цивілістичного процесу виникає проблема визначення цивільної юрисдикції тих 

спорів, які виникають з особистих немайнових правовідносин, а також щодо 

розмежування цієї юрисдикції з господарською та адміністративною 

юрисдикцією.  

Традиційно наука процесуального права під юрисдикцією розуміла 

встановлену законом чи іншим нормативним актом сукупність повноважень 

відповідних державних органів вирішувати правові спори і справи про 

правопорушення [350, с. 118-120], [351, с. 490], тобто повноваження лише у сфері 

правоохоронної діяльності органів держави та громадськості. Відтак, завжди 

поняття юрисдикції розглядалося більше як синонім судової підвідомчості. Так, 

підвідомчістю визначалося певне коло питань, розгляд і вирішення яких віднесено 

законодавством до компетенції відповідних органів держави (установ, відомств) 

або громадських організацій. Правове значення підвідомчості полягає у тому, що 

вона дає змогу розмежовувати компетенції різних органів (наприклад, органів 

виконавчої влади, суду, прокуратури та ін.) і встановлювати характер та межі 

розв’язання відповідних справ (спорів) [352, с. 535]. Зазначені поняття 
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протиставлялися іншому суміжному поняттю – підсудності, під якою розумілося 

віднесення підвідомчої суду справи вже до компетенції певного суду [123, с. 256].  

Чинне процесуальне законодавство, зокрема ЦПК, значно розширило 

поняття юрисдикції, оскільки охопило фактично у змісті одного поняття як 

питання юрисдикції (підвідомчості), так і питання підсудності. З глави 2 ЦПК 

«Цивільна юрисдикція» та відповідних розділів інших процесуальних кодексів 

вбачається, що той зміст, який традиційно вкладався в поняття юрисдикції 

(підвідомчості), було визначено через предметну та суб’єктну юрисдикцію. 

Натомість підсудність ототожнено з іншим різновидом юрисдикції – 

територіальною юрисдикцією. 

На нашу думку, такий підхід не є науково обґрунтованим. Не можна в межах 

одного поняття юрисдикції охопити зовсім різні за своїм змістом правові явища – 

підвідомчість та підсудність. При цьому виокремлення законодавством підвидів 

юрисдикції, а саме вже згадуваної предметної, суб’єктної та територіальної 

юрисдикції, а також так званої інстанційної юрисдикції проведене за різними 

критеріями, що не сприяє науковому аналізу. Якщо предметна та суб’єктна 

юрисдикція розмежовує фактично юрисдикцію судочинства (відмежовує цивільну 

юрисдикцію від господарської та адміністративної), то територіальна та 

інстанційна юрисдикція проводять розмежування вже між судами, що 

розглядають справи в межах цивільного судочинства, тобто вже виокремленого 

виду судочинства за наведеними вище критеріями предметності та суб’єкта. 

Таким чином, розгляд їх як однотипових понять є неприйнятним.  

Юрисдикція цивільних справ загалом та юрисдикція справ, що виникають з 

особистих немайнових правовідносин, визначена ст.19 ЦПК. Згідно з ч.1 ст. 19 

ЦПК суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають 

з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, 

крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства. Безумовно, 

правим є Р.Куйбіда, який зазначав, що закон об’єктивно не може чітко 

прописувати всі випадки життя, він повинен давати лише орієнтири (критерії) для 

визначення виду справ [353, с. 6–7]. Украй важливим є те, щоб ці орієнтири 
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(критерії) досить повно розподіляли усі спори між юрисдикціями. Однак, як 

свідчить законотворча практика щодо врегулювання питань юрисдикції у 

процесуальному законі, визначення таких критеріїв є досить непростим завданням 

для законодавця. 

Як вбачається, чинний ЦПК визначив лише два критерії у визначенні 

цивільної юрисдикції справ – характер спірних правовідносин та відсутність 

положень законодавства щодо віднесення окремих справ до справ інших 

юрисдикцій. На нашу думку, така сукупність критеріїв є недостатньою для 

якісного врегулювання цього питання законодавством. Очевидним доказом 

правильності такого висновку є Рішення Європейського суду з прав людини у 

справі «Шестопалова проти України», де констатується: «19. Суд також вважає, 

що у цій справі національні суди наводили суперечливі вказівки щодо того, який 

суд мав юрисдикцію розглядати позов заявниці по суті» [354]. 

Традиційно у цивільному процесуальному законодавстві, судовій практиці та 

правовій науці підвідомчість цивільних справ визначалася через три критерії: 1) 

наявність і характер спірних правовідносин (як правило, цивільних сімейних, 

трудових); 2) належність фізичної особи до суб’єктного складу спірних 

правовідносин – якщо однією із сторін у спорі є громадянин; 3) відсутність 

винятку у віднесенні таких спорів до компетенції інших органів [355, с.33-40; 356, 

с. 173]. Таким чином, з порівняльного аналізу вбачається, що якщо перший та 

третій критерії є реалізованими у чинному цивільному процесуальному 

законодавстві, то належність фізичної особи до суб’єктного складу спірних 

правовідносин як критерій визначення цивільної юрисдикції не знайшла свого 

втілення у цивільному процесуальному законодавстві. Зазначене, на нашу думку, 

є недоліком законодавства, оскільки потенційно може призвести до віднесення до 

цивільної юрисдикції спорів між юридичними особами, які традиційно 

розглядалися господарськими судами та розгляд яких останніми є  доцільним 

[349, c. 27].   

Як свідчить судова практика, у судочинстві виникають проблеми 

розмежування юрисдикцій й при розгляді окремих справ, що виникають з 
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особистих немайнових правовідносин. Такими проблемними аспектами 

розмежування цивільної та господарської юрисдикцій традиційно 

характеризувалися справи щодо спростування недостовірної інформації та 

захисту ділової репутації юридичних осіб. Проблема була викликана галузевою 

характеристикою правовідносин щодо ділової репутації юридичної особи як 

цивільних (а з ГПК, хоча й не чітко, але начебто вбачалася підвідомчість 

господарським судам справ, пов’язаних з господарськими, а не з цивільними  

правовідносинами) та виходячи з цього й можливості/неможливості виникнення 

між юридичними особами спору щодо захисту ділової репутації не у 

господарських правовідносинах (наприклад, коли порушення ділової репутації 

юридичної особи відбулося засобом масової інформації, яке у жодних 

господарських відносинах з цією особою не перебувало). Через свою складність 

зазначене питання врегульовувалось і на рівні роз’яснень вищих судів.  

Так, у своїй постанові «Про судову практику у справах про захист гідності та 

честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» від 

27.02.2009  №1 [357] Пленум Верховного Суду України зазначив, що відкриваючи 

провадження у справі, суд має з'ясувати, за правилами якого судочинства підлягає 

розгляду заява. При цьому слід виходити з компетенції суду щодо розгляду 

цивільних справ, зазначеної в статті 15 ЦПК (за чинним ЦПК - ст. 19), та 

враховувати положення статей 1, 12 Господарського процесуального кодексу 

України (тепер статті 2, 20 ГПК). Оскільки характер спірних правовідносин є 

цивільно-правовим (незалежно від суб'єктного складу), то всі справи зазначеної 

категорії підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства, за винятком 

справ про захист ділової репутації між юридичними особами та іншими 

суб'єктами підприємницької діяльності у сфері господарювання та іншої 

підприємницької діяльності, що розглядаються в порядку господарського 

судочинства. Аналогічне положення фактично передбачав  п.4 постанови 

Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та 

кримінальних справ від 01.03.2013 №3 «Про деякі питання юрисдикції загальних 

судів та визначення підсудності цивільних справ» [358 ]. Однак, як вбачається, 
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такі роз’яснення не додавали чіткості у регулюванні цього питання.  

Начебто із зазначених положень, виходячи з окресленого твердження про 

винятково цивільно-правову природу (незалежно від суб'єктного складу) 

правовідносин щодо ділової репутації юридичної особи, можна дійти висновку 

щодо визначення Верховним Судом України підвідомчості таких спорів, 

виходячи тільки з суб’єктного складу спірних правовідносин. Однак подальше 

пов’язування такої юрисдикції сферою господарювання та іншої підприємницької 

діяльності зводить нанівець чіткість розуміння цього положення. Як зазначає 

О.Пащенко, визначальним з погляду ВСУ є як суб'єктний склад спору, так і 

сутність правовідносин, що склалися між сторонами [ 359]. Таким чином, якщо, 

наприклад, припустити, що порушення права на ділову репутацію відбулося у 

відносинах між юридичними особами, але не у сфері господарювання чи іншої 

підприємницької діяльності, то якою є підвідомчість таких спорів? Виходячи з 

наведеного, мабуть, це є підвідомчість загальних судів, цивільна юрисдикція. 

Однак моніторинг судової практики свідчить про протилежне. У великій кількості 

спорів між юридичними особами та ЗМІ, які все ж приймаються до провадження 

господарськими судами, часто рішення в цих справах ухвалюються без з'ясування 

сутності правовідносин і наявності в таких правовідносинах господарської 

складової [ 359].  

Проблеми з правильним визначенням підвідомчості у випадку, що 

аналізується, додає й непроста правова природа самого особистого немайнового 

права на ділову репутацію. Як зазначає, наприклад, О.В.Бринцев, норми, які 

врегульовують відносини, пов’язані із особистими немайновими благами суто 

господарського характеру (право на фірму (найменування), ділову репутацію), є 

нормами, що регулюють відносини, учасниками яких можуть бути винятково 

юридичні особи та фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю. 

Такі відносини завжди пов’язані із господарською діяльністю [ 360, с. 29-30]. 

Однак  такий підхід є не єдиним. У такому підході йдеться про ділову репутацію у 

вузькому розумінні як суспільну оцінку професійних якостей особи винятково у 

сфері підприємницьких відносин [ 361, с. 93], але поряд з ним існує й широкий 
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підхід. Так, на думку М.К. Галянтича, ділова репутація – це загальна думка про 

окрему особу, групу або колектив людей, що склалася на підставі оцінки якості 

продукції, роботи, вчинків, переваг і недоліків будь-якої особи [362, с. 98].  

На наш погляд, аналогічні проблеми з визначенням юрисдикції можуть 

виникати й щодо інших особистих немайнових прав, які можуть належати 

юридичній особі і які були досліджені  вище, зокрема, права на індивідуальність, 

особисті папери, право на найменування тощо [349, c.28]. Очевидним є те, що все 

це вимагає особливої уваги законодавця при окресленні у законодавстві правил 

про юрисдикцію таких спорів.   

Чинна редакція ГПК у ст. 20 передбачає, що господарські суди розглядають 

справи у спорах, що виникають у зв’язку із здійсненням господарської діяльності 

(крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у 

визначених законом випадках, зокрема, справи у спорах про захист ділової 

репутації, крім спорів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем або 

самозайнятою особою. Таким чином, вбачається, що прийняття нових редакцій 

ЦПК та ГПК змінило правове регулювання юрисдикції наведених спорів. Будь-які 

спори про захист ділової репутації за відсутності в їх суб’єктному складі фізичної 

особи розглядаються господарськими судами; справи ж про захист ділової 

репутації, якщо однією із сторін є фізична особа, розглядаються в порядку 

цивільного судочинства. Хоча не виключаємо, що тлумачення ст.20 ГПК через її 

нечіткість може бути й іншим, через що знову у практиці будуть виникати 

проблеми з визначенням юрисдикції спорів про захист ділової репутації.   

Доволі непростими для теорії та практики є й окремі випадки розмежування 

цивільної та адміністративної юрисдикцій щодо вирішення спорів, які 

виникають з особистих немайнових правовідносин. 

Так, наприклад, С.І.Клім визначає юрисдикцію саме адміністративних судів, 

зокрема, у справах щодо оскарження рішень органів опіки та піклування з питань 

визначення способу участі у вихованні дитини одного з батьків; рішень про 

надання згоди на відчуження майна; рішень про встановлення місця проживання 

дитини; про зобов’язання суб’єкта владних повноважень вчинити певні дії, а саме 



 258 

внести зміни до актового запису про народження дитини [363, с. 204]. Натомість, 

О.Негода з такою думкою не погоджується, вважаючи, що справи щодо 

оскарження рішень органів опіки і піклування з питань визначення способу участі 

у вихованні дитини одного з батьків та про встановлення місця проживання 

дитини розглядаються у порядку цивільного судочинства [364, с. 51]. Аналіз 

судової практики також свідчить про те, що досить частими є випадки, коли 

позивачі, які вважають особисте немайнове право порушеним, звертаються за 

захистом саме до адміністративного суду, наприклад, з позовами щодо 

оскарження дій та бездіяльності органів опіки та піклування при вирішенні 

питань щодо участі батьків у вихованні та спілкуванні з дітьми [365]. Так, з 

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Шестопалова проти 

України» випливає: «Вищий адміністративний суд відмовився слідувати ухвалам 

Верховного Суду України, який визначив адміністративну юрисдикцію щодо 

справи заявниці. З огляду на те, що Верховний Суд України є найвищим органом 

судової влади України, який здійснює офіційне тлумачення законодавства, 

заявниця мала законне сподівання, що ця ухвала не буде поставлена під сумнів». 

Отже, суди вищих інстанцій не змогли між собою узгодити питання юрисдикції 

спору, що ж говорити про інших фахівців і пересічних громадян [354]. 

Аналізуючи положення ЦПК, КАС та ГПК В. В. Комаров ще у 2007 році 

дійшов  висновку, що об’єктивно виникла конкуренція юрисдикції справ, які 

розглядаються цивільними, адміністративними і господарськими судами. Ця 

проблема не може бути знята лише завдяки формуванню практики Верховним 

Судом України або відповідними вищими спеціалізованими судами і потребує 

відповідних змін законодавства [366, с. 9]. Однак  мусимо констатувати, що не 

дивлячись на чергову істотну революційну зміну процесуального законодавства 

(прийняття нових редакцій усіх трьох процесуальних кодексів одночасно), 

проблема з чітким окресленням законодавством відповідних юрисдикцій, на наш 

погляд, так і не знята. 

Так, проаналізувавши навіть вже окреслену вище проблематику з 

юрисдикцією спорів про оскарження дій та бездіяльності органів опіки та 
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піклування при вирішенні питань щодо участі батьків у вихованні та спілкуванні з 

дітьми, бачимо, що вона відповідно до чинних редакцій процесуальних кодексів 

не вирішена. Така справа формально підпадає як під юрисдикцію 

адміністративних судів як спір фізичних осіб із суб’єктом владних повноважень 

щодо оскарження його рішень (індивідуальних актів) (п.1 ч.1 ст.19 КАС), так і під 

цивільну юрисдикцію як справа, що виникає із сімейних правовідносин (ч.1 ст.19 

ЦПК). Звичайно, що такий стан правового регулювання є неприпустимим. 

Як цілком обґрунтовано зазначає О. С. Снідевич, правильне визначення 

юрисдикції досить часто є проблемою навіть для досвідчених суддів. Нерідко 

факт неправильного визначення позивачем юрисдикції встановлюється лише 

судами вищих інстанцій. У зв’язку з цим особі, яка начебто неправильно 

визначила юрисдикцію спору, для захисту свого права необхідно звертатися до 

суду іншої юрисдикції та проходити спочатку весь судовий процес. Такі ситуації є 

суттєвим порушенням права на ефективний засіб юридичного захисту, 

визначеного ст.13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

[367, с. 46-47]. Як наслідок, ученим пропонується допустити існування у 

законодавстві та практиці так званої альтеративної юрисдикції, за умов якої згідно 

з законом одні і ті самі ж справи могли б бути вирішені в судах різних 

юрисдикцій [367, с. 44]. Цю думку підтримали також  О.З.Хотинська-Нор [368, с. 

287-288], О.О.Штефан [369, с. 109].  

Натомість, наприклад, не погоджується з цим О.С.Ткачук. На його думку, за 

умов існування альтернативної юрисдикції постає питання про те, чому ресурси 

судової влади та послаблення для сторін, які визначені у КАС, мають надаватися 

у справі, яка не має ознак публічно-правового спору і в якій сторони є абсолютно 

рівними? За такої умови  позивач може сам обирати найбільш «зручне» для нього 

процесуальне законодавство та найбільш «зручний» суд, що суперечить 

основоположним засадам належної судової процедури [370, с. 297-298]. 

Уважаємо, що з думкою щодо можливості існування альтернативної 

юрисдикцій можна було б погодитися і вона може бути цілком доречною для 

вирішення існуючих колізій у сфері юрисдикції, а також позитивною для 
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громадян. Так, якщо кожний з галузевих процесуальних законів передбачає 

можливість розгляду справи в порядку того чи іншого судочинства, то чому 

пересічна людина повинна гадати, який суд все ж повинен розглядати справу? 

Але доводи О.С.Ткачука щодо переваг позиції позивача в адміністративному 

судочинстві будуть використовуватися проти позиції відповідача і для цього 

достатньо навіть штучно залучати до будь-якої справи державний або 

комунальний орган влади як відповідача або співвідповідача. Тут, на наш погляд, 

не можна змішувати понятійний апарат і порівнювати з альтернативною 

підсудністю, оскільки  по суті  надання пільг позивачу у виборі суду 

обумовлюється певними об’єктивними факторами «каліцтвом, іншим 

ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, чи шкоди» або суб’єктивними 

– домовленістю подружжя тощо. Тобто в такому випадку не відбувається зміна 

процесуального становища суб’єктів щодо доведення відповідних обставин. Якщо 

ж «легалізувати» альтернативну юрисдикцію і така пропозиція буде широко 

застосовуватися, то через певний час виникне просте питання, а навіщо в нашій 

державі взагалі існує спеціалізація судів на вирішенні певних спорів та відповідні 

види судочинства? Отже, кардинальне вирішення проблеми з юрисдикцією різних 

видів судочинства очевидне – об’єднання їх в один суд, який й буде універсально 

вирішувати всі справи - до обіду розлучення, а після обіду вбивства і скарги на дії 

чиновників або навпаки [ 349, c.29].   

Тобто замість створення чітких правил юрисдикції судів і вирішення справ 

спеціалістами в певних галузях знань – суддями окремі вчені пропонують 

альтернативну юрисдикцію, яка орієнтує на хаос, коли дві однакові справи будуть 

знаходитися на розгляді в різних судах, а позивач обиратиме зручний для себе вид 

судочинства і відповідний суд. При впровадженні такої пропозиції вийде, що 

спеціалізація судів у різних видах судочинства не потрібна. Тому представляється 

важливим і необхідним більше уваги приділити розмежуванню компетенції судів 

у законодавстві і виробленню певних критеріїв, щоб це питання не вирішували 

самі суди у власних постановах, з урахуванням власних інтересів [349, c.29-30].  

Окремого уточнення в межах досліджуваної теми вимагає питання щодо 
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юрисдикції спорів, які виникають з особистих немайнових правовідносин та 

пов’язані з правами інтелектуальної власності. До внесення змін у чинні 

процесуальні кодекси у кінці 2017 року юрисдикція цих спорів визначалася згідно 

з загальними правилами, та залежно від  критеріїв могла бути як цивільною, так і 

господарською, і адміністративною. Необхідно погодитися з думкою А. 

Данилюка, що така ситуація жодною мірою не сприяла покращенню правосуддя у 

сфері захисту прав інтелектуальної власності, не забезпечувала виконання 

принципів, закладених міжнародними актами у сфері здійснення правосуддя [371, 

с. 87]. Вона навіть потенційно створювала загрозу запровадження різної практики 

застосування одного і того ж законодавства про інтелектуальну власність судами 

різних юрисдикцій.  

З набранням чинності відповідних змін та початком діяльності Вищого суду з 

питань інтелектуальної власності розгляд справ щодо прав інтелектуальної 

власності буде здійснюватися зазначеним Судом відповідно до положень ГПК. Як 

справедливо зазначає Д. Григоров, учасниками відповідних спорів будуть не лише 

суб’єкти підприємницької діяльності (юридичні особи та ФОПи), а й звичайні 

фізичні особи. Органи державної влади й місцевого самоврядування також 

братимуть участь у спорах про визнання недійсними актів таких органів, що 

порушують права інтелектуальної власності [372]. Таким чином, в Україні 

створено фактично єдиний судовий орган з розгляду спорів, що виникають з 

відносин інтелектуальної власності.    

Відносини інтелектуальної власності є надзвичайно важливими серед усієї 

сукупності цивільних правовідносин та такими, розвитку яких Україна не 

приділяла належної уваги. Крім того, ці відносини є досить специфічними, а 

відтак спори, що виникають з таких правовідносин, для їх вирішення потребують 

наявності у суддів спеціальних знань. Через це загалом з утворенням в Україні 

Вищого суду з питань інтелектуальної власності як суду першої та апеляційної 

інстанції з розгляду відповідної категорії справ необхідно погодитись. Уважаємо, 

що діяльність цього суду сприятиме як розвитку законодавства про інтелектуальні 

права, так і належному захисту прав на інтелектуальну власність. Поміж тим, з 
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поширенням на процедуру вирішення справ щодо прав інтелектуальної власності 

положень ГПК є досить спірним.  

Аналізуючи проблематику юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної 

власності, Л. Тарасенко зазначив, що спори цієї категорії незалежно від 

суб’єктного складу вирішуватимуться у порядку господарського судочинства 

(предметна юрисдикція). На його думку, це не є недоліком, оскільки матиме місце 

уніфікація процесуальних норм щодо розгляду однієї категорії справ [373]. Однак, 

безумовно, така уніфікація  відбудеться, але чи доцільно її здійснювати  на основі 

поширення на вирішення спорів, що виникають з прав інтелектуальної власності, 

господарського процесуального законодавства?    

По-перше, не дивлячись на значне зближення цивільного та господарського 

процесів через втілення в останньому низки інститутів, раніше не характерних 

для господарського судочинства (наприклад, інституту показань свідків як засобу 

доказування), господарське судочинство все ж таки більше спрямоване на розгляд 

саме господарських спорів між суб’єктами господарювання, а не спорів між 

фізичними особами, що виникають, зокрема, і з цивільних правовідносин. Відтак, 

можливості, передбачені ГПК для захисту та охорони прав, зокрема й таких, що 

виникають із особистих немайнових правовідносин інтелектуальної власності, є 

дещо обмеженими. Наприклад, у ГПК відсутня конструкція окремого 

(непозовного) провадження; зокрема, не вирішено питання про процесуальний 

механізм визнання торгової марки добре відомою, який за будь-яких обставин не 

може бути позовним [372 ]. Крім того, існують окремі обмеження у застосуванні 

показань свідків. 

По-друге, норми, які врегульовують відносини інтелектуальної власності в 

аспекті їх галузевої характеристики, є цивільними, а не господарськими. ЦК 

містить окрему книгу четверту «Право інтелектуальної власності», положення 

якої знаходять свій розвиток також у окремих законах щодо права інтелектуальної 

власності. 

Такі умови, на наш погляд, свідчать про доцільність поширення на 

процедуру вирішення Вищим судом з питань інтелектуальної власності справ, 
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віднесених до його компетенції положень не ГПК, а ЦПК. Застосування 

цивільного процесуального законодавства до спорів, які виникають з особистих 

немайнових правовідносин та пов’язані з правами інтелектуальної власності, 

більше сприятиме захисту цих особистих немайнових прав. 

Завданням цивільного судочинства ст.2 ЦПК визначає справедливий, 

неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою 

ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 

інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. У 

зв’язку з цим, вбачається, що захист порушених особистих немайнових прав 

фізичних та юридичних осіб, як зазначалося вже вище, є прерогативою 

цивільного судочинства.  

Аналіз судової статистики  начебто  показує невелику кількість справ, що 

виникають з немайнових правовідносин. 

Так, наприклад, одна з аналітичних таблиць щодо стану здійснення 

правосуддя за 2017 рік (таблиця №4.1 «Розгляд місцевими загальними судами 

справ та матеріалів у порядку цивільного судочинства») містить інформацію про 

те, що загалом на розгляді у судах у 2016 році перебувало 2531 спір про захист 

немайнових прав фізичних осіб, у 2017 – 2505 спорів; з них, про захист честі, 

гідності та ділової репутації до засобів масової інформації – 329 у 2016 році та 327 

у 2017 році відповідно [374]. Однак навряд чи така статистика є об’єктивно 

достовірною через неправильно визначені статистичні одиниці. Не зрозумілим за 

такого підходу є те, які справи загалом включалися у визначену сукупність спорів 

про захист немайнових прав фізичних осіб, адже поряд з цією категорією спорів у 

таблиці виокремлюються також справи за галузевої ознакою спірних 

правовідносин, а саме спори, що виникають з житлових, земельних, трудових чи 

сімейних правовідносин, тощо. Як доведено було вище, правова природа 

особистих немайнових правовідносин може бути різною. За своєю галузевою 

належністю вони можуть бути як цивільними, так і сімейними, трудовими, 

житловими тощо. У зв’язку з цим наведена статистика очевидно не відображає 

істинного становища з кількістю спорів, які перебували на розгляді у судах, 
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оскільки значна їх кількість відображається у справах окремих галузевих 

категорій. Принагідно навіть відзначити, що кількість спорів про відшкодування 

шкоди, завданої порушенням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища (у спорах про недоговірні зобов’язання), які також 

виокремлюються у таблиці та за своєю правовою  природою є спорами про захист 

особистого немайнового права на безпечне для життя і здоров’я довкілля, склали 

загалом у 2016 році – 3565, а у 2017 році – 3293 [374 ], тобто більше, ніж усі спори 

про захист немайнових прав фізичних осіб разом узятих; крім цього 

виокремлюються ще й спори про право інтелектуальної власності, які також 

можуть бути особистими немайновими. Зазначене свідчить про умовність 

наведеної статистики з кількості спорів про захист немайнових прав фізичних 

осіб.  

Якщо ж провести галузевий аналіз судових спорів, що виникають з 

особистих немайнових правовідносин, то серед справ, котрі виникають з 

цивільних правовідносин, звичайно, необхідно відзначити справи про 

спростування недостовірної інформації та захист честі та гідності, відшкодування 

моральної шкоди, про визнання особи недієздатною та встановлення над нею 

опіки. Зазначені справи традиційно є одними з найпоширеніших. Серед справ, що 

виникають з сімейних правовідносин, такими є справи про визначення місця 

проживання дитини та участь одного з батьків дитини у її вихованні, про 

відібрання дитини, про позбавлення батьківських прав, про розірвання шлюбу 

тощо. В екологічних правовідносинах спори про захист особистих немайнових 

прав виникають у справах про припинення екологічно-небезпечної діяльності, про 

відшкодування шкоди, заподіяної такою діяльністю, у житлових правовідносинах 

– у справах про виселення чи вселення, а у трудових – справи про стягнення 

моральної шкоди [349, c.30].   

Захист та охорона особистих немайнових прав у цивільному судочинстві 

здійснюється у порядку позовного та окремого провадження. Аналіз справ, що 

розглядаються у порядку наказного провадження, дає змогу дійти висновку, що 

усі вони є справами майнового характеру про стягнення грошових коштів, а тому 
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загалом не розглядаються як справи із захисту чи охорони особистих немайнових 

прав. 

На наш погляд, проблемні питання в статистичних звітах діяльності судів 

випливають з не зовсім чіткого формулювання поняття «особисті немайнові 

права» в нормах матеріального права, зокрема, в ЦК, СК та інших. Так, в назві 

Конвенції про захист прав та основоположних свобод зроблено відмежування 

понять «право» і «основоположна свобода», але ні в Конвенції, ні в ЦК більш або 

менш чіткого розмежування цих термінів не існує. Тому можна лише формально 

визначати, що втрачає особа при обмеженні її в дієздатності або при визнанні її 

недієздатною, однак, на нашу думку, тут варто говорити про основоположну 

свободу діяти на власний розсуд. Тому і такі справи слід розцінювати як пов’язані 

з особистим немайновим правом, що включає основоположну свободу тощо [349, 

c.30-31].   

 

3.2. Учасники цивільного судочинства у справах, що виникають з 

особистих немайнових правовідносин [375]  

 

ЦПК 2004 року для позначення суб’єктів цивільних процесуальних 

правовідносин використовував такий узагальнювальний термін, як «учасники 

цивільного процесу». Останні, в свою чергу, поділялися на «осіб, які беруть 

участь у справі» та «інших учасників цивільного процесу». Нове ж цивільне 

процесуальне законодавство назвало усіх суб’єктів цивільних процесуальних 

правовідносин «учасниками судового процесу», які поділяються на «учасників 

справи» та «інших учасників судового процесу». На наш погляд, така гра 

законодавця з процесуальною термінологією хоча й не має суттєвого практичного 

значення, але, принаймні, виглядає недоречною. 

 Традиційно учасники процесу, які мали б юридичний інтерес у справі, 

називалися процесуальним законодавством як особи, які беруть участь у справі. 

Так, як правильно зазначалося у науці, термін «особи, які беруть участь у справі» 

застосовується для позначення групи учасників процесу, юридично зацікавлених 
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у справі і, як наслідок, наділених комплексом процесуальних прав, що дають їм 

можливість впливати на рух цивільного процесу [376, с. 75]. Зміну терміна 

«особи, які беруть участь у справі» на «учасників справи» без будь-яких змін 

сутності цього терміна виглядає як звичайне бажання авторів ЦПК внести щось 

нове у термінологію, не замислюючись над тим, чи потрібна ця новизна.  

Згідно з ч.1, 2, 3 ст.42 ЦПК у справах позовного провадження учасниками 

справи є сторони, треті особи. При розгляді вимог у наказному провадженні 

учасниками справи є заявник та боржник. У справах окремого провадження 

учасниками справи є заявники, інші зацікавлені особи. У справах можуть також 

брати участь органи та особи, яким законом надано право звертатися до суду в 

інтересах інших осіб. Спробуємо дослідити окремі аспекти учасників процесу у 

справах, що виникають з особистих немайнових правовідносин.   

Основними учасниками справи у позовному провадженні, зокрема, й у 

справах, що виникають з особистих немайнових правовідносин, є сторони – 

позивач та відповідач. Чинне процесуальне правове регулювання питання сторін 

на сьогодні не можна визнати належним. 

У науці цивільного процесу ще з радянських часів цілком обґрунтовано 

поняття сторін у цивільній справі пов’язується з суб’єктами спірних матеріальних 

правовідносин [377, с. 45]; [378, с. 57]; [379, с. 29] Як зазначав, наприклад, 

А.О.Мельников, сторонами у цивільному процесі є дійсні або передбачувані 

суб’єкти матеріального правовідношення (виділено нами – І.Б,), які беруть участь 

у цивільній справі і між якими виник спір про право або взаємини яких на підставі 

закону можуть бути врегульовані тільки в судовому порядку, а також які мають у 

справі правовий і процесуальний інтерес [380, с. 165]. У зв’язку з цим, очевидно, 

що сторонами могли б бути ті, хто може бути суб’єктом спірних матеріальних 

правовідносин. Але чи окреслюється коло можливих суб’єктів матеріальних 

правовідносин лише фізичними, юридичними особами та державою, як на те 

фактично вказує ч.2 ст.48 ЦПК? Звичайно, що ні. 

О.С.Снідевич, аналізуючи сторін у справах, що виникають із земельних 

правовідносин, зазначав, що відповідно  до ч. 2 ст. 2 ЗК України суб’єктами 
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земельних відносин є громадяни, юридичні особи, органи місцевого 

самоврядування та органи державної влади. Однак із змісту усього земельного 

законодавства України випливає, що наділеними земельною правосуб’єктністю 

та, як наслідок, суб’єктами земельних відносин є: фізичні особи – громадяни, 

особи без громадянства, іноземні громадяни; органи місцевого самоврядування, 

органи державної виконавчої влади як центральні, так і на місцях, Верховна Рада 

України, держава в цілому, народ України. Відповідно  зазначені суб’єкти можуть 

бути й сторонами [381, с. 56]. Хоча важко погодитися із застосованим терміном 

«земельна правосуб’єктність», але концептуально з цією позицією можна 

погодитися.  

Як досліджено  було  вище, суб’єктами особистих немайнових прав можуть 

бути як фізичні, юридичні особи чи держава, так і територіальні громади. Відтак, і 

для сторін у справах, що виникають з особистих немайнових правовідносин, 

перелік ймовірних сторін у ч.2 ст.48 ЦПК не виглядає достатнім. Такими 

сторонами очевидно може бути й територіальна громада, а узагальнюючи 

викладене – будь-хто, хто визнаний суб’єктом матеріального правовідношення.  

Крім того, конструкція ч.2 ст.48 ЦПК не узгоджується з іншими 

положеннями Кодексу. Так, зокрема, ч.5 ст.56 ЦПК передбачає, що у разі 

відкриття провадження за позовною заявою, поданою прокурором в інтересах 

держави в особі органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних 

правовідносинах, зазначений орган набуває статусу позивача (виділено нами – 

І.Б.). У разі відсутності такого органу або відсутності у нього повноважень щодо 

звернення до суду прокурор зазначає про це в позовній заяві і в такому разі 

прокурор набуває статусу позивача. Таким чином, зазначена норма передбачає 

можливість бути позивачем у цивільній справі за державним органом та 

прокурором, що, однак, не передбачає ст.48 ЦПК. Звичайно, можна говорити, що 

у цих випадках насправді позивачем начебто буде держава, а державний орган та 

прокурор лише діятимуть в її інтересах, однак формально, виходячи з положень 

ст.56, цього не буде [ 375, c.113].  

Крім того, у зв’язку з цим недосконалим виглядає й ст.46 ЦПК щодо 
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цивільної процесуальної правоздатності. Згідно з нею здатність мати цивільні 

процесуальні права та обов’язки сторони, третьої особи, заявника, зацікавленої 

особи (цивільна процесуальна правоздатність) мають лише фізичні і юридичні 

особи. За державою, не кажучи вже про територіальну громаду, ця норма не 

визначає здатність мати цивільні процесуальні права та обов’язки. Все це свідчить 

про суттєву неузгодженість наведених положень ЦПК. 

Ю.С.Червоний визначає сторін як тих, які беруть участь у справі, фізичних та 

юридичних осіб, державу Україна, Автономну Республіку Крим, територіальні 

громади, іноземні держави та інших суб’єктів публічного права, спір яких щодо 

охоронюваних законом цивільних суб’єктивних прав чи інтересів має вирішувати 

суд [382, с. 91]. Не погоджуючись з таким переліком учасників правовідносин, 

С.С.Бичкова вказує, що воно перевантажує дефініцію, не додаючи їй жодного 

змісту [383, с. 105]. Однак, на наш погляд, це зовсім не так. Навпаки, усуваючи 

наведені нами недоліки законодавства, така дефініція більш повно відображає 

перелік суб’єктів, які можуть бути сторонами у цивільній справі. Єдине, що, на 

наш погляд, необхідно було б обумовити, так це те, що така дефініція не є 

прийнятною для перенесення її у законодавство. Вона, з одного боку, дійсно 

перенавантажувала б зміст відповідної правової норми, а з іншого – можливо була 

б неповною, оскільки, ймовірно, не враховує усіх можливих суб’єктів 

матеріальних правовідносин, які могли б зайняти становище сторони у справі. На 

наш погляд, відповідні положення законодавства можна було б відкоригувати, 

вживаючи більш загальні формулювання, наприклад,  словосполучення «суб’єкти 

чи утворення, визнані суб’єктами матеріальних правовідносин». У зв’язку з цим  

вважаємо, що ч.1 ст. 46 ЦПК можна було б викласти в такій редакції: «1. 

Здатність мати цивільні процесуальні права та обов’язки сторони, третьої особи, 

заявника, заінтересованої особи (цивільна процесуальна правоздатність) мають 

усі фізичні і юридичні особи, держава, територіальна громада, а також інші 

суб’єкти чи утворення, визнані суб’єктами матеріальних правовідносин»; ч.2 ст. 

48 необхідно було б викласти в такій редакції: «2. Позивачем і відповідачем 

можуть бути фізичні і юридичні особи, держава, територіальні громади чи інші 
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суб’єкти чи утворення, визнані суб’єктами матеріальних правовідносин». Такий 

зміст відповідних норм більш повно враховуватиме, зокрема, й особливості сторін 

у цивільних справах, що виникають з особистих немайнових правовідносин [375, 

c.114].   

Щодо поняття позивача, то у науці цивільного процесу існують різні підходи 

до його визначення. Ним є особа, яка звертається до суду з метою захисту своїх 

порушених прав чи охоронюваних законом інтересів [384, с. 5; 382, с. 91], особа, 

суб’єктивне право чи охоронюваний законом інтерес якої підлягає захисту [385, с. 

3-4], чи особа, на захист суб’єктивних прав і охоронюваних законом інтересів якої 

відкривається цивільна справа у суді [386, с. 54-55; 122, с. 101]. Кожна із 

зазначених наукових позицій має, на наш погляд, свої переваги чи недоліки, про 

які зазначається у науковій літературі та які мають бути враховані при 

формулюванні дефініцій. Тим не менше,  видається цікавим підхід щодо 

визначення дефініцій науки цивільного процесу з урахуванням особливостей 

матеріальних правовідносин, з яких виникають цивільно-правові спори. В аспекті 

досліджуваної теми  важливим є визначення можливого впливу на наукові 

положення щодо цивільного процесу особливостей особистих немайнових 

правовідносин [ 375, c.113-114].  

Досить цікавим у цьому аспекті є положення науки цивільного права щодо 

так званих посттанантивних прав [387; 388]. 

За загальними положеннями щодо цивільної правоздатності, визначеними 

ст.25 ЦК, здатність мати цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність) 

мають усі фізичні особи. Цивільна правоздатність фізичної особи виникає у 

момент її народження та припиняється у момент її смерті. Особливістю особистих 

немайнових прав є те, що на відміну від майнових прав, вони не знають 

правонаступництва після смерті та згідно зі ст.1219 ЦК не входять до складу 

спадщини. У зв’язку з цим виникає питання щодо того, якою є правова доля цілої 

низки об’єктів особистих немайнових прав, наприклад, особисті папери, фото, 

відео-, аудіо- та інші форми відображення особистості, об’єкти інтелектуальної 

власності, пам’ять про померлого в окремих осіб та суспільства в цілому тощо [ 
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389, c.28].  

При цьому, із законодавства України вбачається, що воно, не передбачаючи 

правонаступництва у цих особистих немайнових правах, фактично надає право 

рідним та близьким окремі правомочності, що випливають з цих прав, що має 

місце і у Німеччині та інших розвинених країнах [390; 391; 392]. Так, наприклад, 

ч. 4 ст.303 ЦК України передбачає, що у разі смерті фізичної особи, якій належать 

особисті папери, або фізичної особи, особистого життя якої вони стосуються, 

особисті папери можуть бути використані, у тому числі шляхом опублікування, 

лише за згодою їхніх дітей, вдови (вдівця), а якщо їх немає, - батьків, братів та 

сестер; крім того, фізична особа, особисті немайнові права якої порушено 

внаслідок поширення про неї та (або) членів її сім'ї недостовірної інформації, має 

право на відповідь, а також на спростування цієї інформації. Право на відповідь, а 

також на спростування недостовірної інформації щодо особи, яка померла, 

належить членам її сім'ї, близьким родичам та іншим заінтересованим особам 

(ч.ч.1, 2 ст. 277 ЦК); кожен зобов'язаний шанобливо ставитися до тіла людини, 

яка померла. Кожен зобов'язаний шанобливо ставитися до місця поховання 

людини. У разі глуму над тілом людини, яка померла, або над місцем її поховання 

члени її сім'ї, близькі родичі мають право на відшкодування майнової та 

моральної шкоди (ст. 298 ЦК). Аналогічні положення містять й інші положення 

законодавства - ч. 4 ст. 285 ЦК, абз. 2 ч. 3 ст. 290 ЦК, ч. 2 ст. 296 ЦК тощо [ 375, c.114].  

Досліджуючи проблему особистих немайнових прав померлих осіб, 

Р.О.Стефанчук зазначає, що доволі важливою є проблема існування особистих 

немайнових прав, які нібито «переживають» своїх носіїв та продовжують своє 

існування після їх смерті. Такі особисті немайнові права він пропонує називати 

«посттанативними» (від лат. «post» – після, та «thanatos» – смерть), тобто 

суб’єктивні цивільні права, які виникають або продовжують існування після 

смерті фізичної особи [53, с. 416]. Проведений Р.О.Стефанчуком аналіз цих прав 

свідчить, що за своїм цільовим спрямуванням (метою) окремі із цих прав мають 

на меті винятково захист порушених прав померлої фізичної особи (право на 

спростування, право на відповідь тощо), решта з них  спрямовані як на подальше 
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здійснення вказаних прав, так і на їх захист [375, с. 419]. 

Але концепція посттанативних прав не може бути адекватно сприйнята і 

безпосередньо відображена в законодавстві в силу звичного тлумачення поняття 

«правоздатність» фізичної особи, оскільки існування прав особи після її смерті є 

неможливим. Інакше  мусимо визнати покійного правоздатною особою. Тому не 

можна говорити про безпосередні права покійної людини, але можна і потрібно 

встановлювати інтереси такої особи, що неодмінно визначатиметься при 

тлумаченні заповіту, умов договору довічного утримання тощо і буде відповідати 

концепції врахування інтересів ненародженої дитини [375, c.114]. На сьогодні 

стан розвитку матеріальних правовідносин, особливо особистих немайнових, вже 

перебуває на тому етапі, що можна та необхідно визнавати певну спеціальну 

правосуб’єктність і за померлими особами, надаючи визначеним живим суб’єктам 

можливість їх захисту у суді. Необхідно визнати, що смерть людини не 

призводить до припинення її окремих особистих немайнових прав. Ці права, на 

наш погляд, трансформуються в інтереси покійного, а забезпечується їх 

дотримання уповноваженими ним у заповіті чи в інших розпорядженнях на 

випадок смерті особами, або ж визначеними законом особами [389 , c.29]. 

Зокрема, не про права, а про інтереси спадкодавця вже зазначалося в юридичних 

джерелах [393, с. 4]. 

В аспекті ж практики цивільного процесу, звичайно, що у таких випадках 

виникає питання належності позивача у справах про захист особистих 

немайнових прав померлих осіб – хто є таким позивачем, померла особа чи інші 

особи, які звертаються до суду? Виходячи з поняття позивача як особи, на захист 

інтересів яких порушується процес, таким позивачем можна було б уважати 

померлу особу; якщо ж виходити з того, що позивачем є особа, яка звертається до 

суду, то таким позивачем повинна була б бути ця особа, родич померлого. 

Відповідь на такого роду питання, що начебто міститься у постанові Пленуму 

Верховного Суду України «Про судову практику у справах про захист гідності та 

честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» від 

27.02.2009  №1, навряд чи можна вважати якісно сформульованою. 
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Так, п. 6 зазначеної Постанови передбачає, що відповідно до положень статті 

39 ЦПК при поширенні недостовірної інформації стосовно малолітніх, 

неповнолітніх чи недієздатних осіб з відповідним позовом до суду вправі 

звернутися їх законні представники. Якщо поширено недостовірну інформацію 

про особу, яка померла, з відповідним позовом вправі звернутися члени її сім'ї, 

близькі родичі та інші зацікавлені особи [ 357]. Таке формулювання пункту 

постанови не дає очевидної відповіді на питання щодо того, хто є позивачем при 

захисті честі та гідності померлої особи. Однакове формулювання «з відповідним 

позовом до суду вправі звернутися» у постанові вживається як щодо випадку 

очевидного представництва законних представників малолітніх чи неповнолітніх 

дітей, так і щодо осіб, які звертаються до суду щодо захисту прав померлих, де, 

ймовірно, такого представництва немає [ 389, c.29]. 

Дискусійним є питання належного позивача як суб’єкта спірних особистих 

немайнових правовідносин, що виникають із захисту посттанативних прав, 

притаманна і правовій науці.  

Так, наприклад, Д.Маріц аналізуючи питання визначення належних позивачів 

у справах про захист честі та гідності, зауважує, що позивачами, в свою чергу, 

можуть бути не лише дієздатні особи, а й особи, які є недієздатними, а також ті, 

що померли. При цьому Д.Маріц також звертає увагу на те, що питання захисту 

честі та гідності померлих є дискусійним у юридичній науці [394, с. 59]. 

Аналізуючи це твердження, не можна не звернути увагу, що постановка в один 

ряд питання щодо можливості бути позивачами  дієздатних чи  недієздатних осіб 

з особами, які померли, є неправильним. Якщо у першому випадку немає навіть 

жодних сумнівів щодо того, що недієздатні особи можуть бути позивачами, 

оскільки цей випадок є проявом проблеми дієздатності суб’єктів цивільних 

процесуальних правовідносин, то проблема з можливістю померлих осіб бути 

позивачами лежить у площині правоздатності [375, c.114-115].    

Натомість, наприклад, вбачається, що при дослідженні питання щодо 

суб’єктів – носіїв посттанативних особистих немайнових прав Р.О.Стефанчук 

прямо акцентує увагу на тому, що носієм таких прав є не «померла фізична 
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особа», оскільки в момент смерті вона перестає бути учасником цивільних 

правовідносин і втрачає свою цивільну правоздатність, а інші фізичні особи, які 

чітко визначені чинним законодавством або призначені померлим [53, с. 420-421]. 

З порівняльного дослідження також вбачається, що проблема посттанативних 

особистих немайнових прав притаманна не лише вітчизняній правовій науці. 

Аналогічні проблеми існують, наприклад, і у законодавстві Франції, Німеччини, 

США та Великої Британії [395, с. 202-205]. Так, наприклад, у Франції родичі 

померлої особи можуть звернутися до суду з позовом про захист доброї пам’яті 

про померлого чи своїх почуттів, зокрема, від поширення про померлого 

неправдивої інформації [396, с. 544]. Однак, як зазначає О.О.Посикалюк з 

посиланням на іноземну літературу, правова природа такої можливості родичів 

померлого не має однозначного розуміння та знаходить спроби свого пояснення з 

погляду, принаймні, трьох концепцій: 1) одні автори стверджують, що в цьому 

випадку має місце правонаступництво особливого виду; 2) окремі науковці 

пояснюють вказану можливість родичів померлого наявністю специфічних 

відносин представництва; 3) більшість же науковців уважає, що зазначена 

можливість ґрунтується на окремому суб’єктивному цивільному праві родичів 

померлого – посттанативному особистому немайновому праві, яке спрямоване на 

захист їх особистісної сфери [395,  с. 202]. 

У правовій науці України також висловлені різні  думки щодо існування 

посттанативних особистих немайнових прав та їх природи, суб’єктів.  

Так, Р.О.Стефанчуком у цивільному праві України було розроблено поняття 

посттанативних особистих немайнових прав фізичних осіб, під якими він розуміє 

такі особисті немайнові права, що виникають внаслідок і в момент смерті 

фізичної особи в інших осіб, які визначені законом чи встановлені померлим і, як 

правило, спрямовані на захист доброго імені померлого [53, с. 14]. При цьому він 

чітко акцентує  увагу на тому, що носієм посттанативних особистих немайнових 

прав є не «померла фізична особа», оскільки в момент смерті вона перестає бути 

учасником цивільних правовідносин і втрачає свою цивільну правоздатність, а 

інші фізичні особи, які чітко визначені чинним законодавством або призначені 
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померлим [53, с. 420-421]. Однак  є й протилежні думки, які полягають у тому, що 

згідно з ч. 1 ст. 425 ЦК України особисті немайнові права інтелектуальної 

власності є чинними безстроково, якщо інше не встановлено законом. Отже, ці 

права не припиняються зі смертю людини і цим відрізняються від інших 

особистих немайнових прав фізичної особи [397, c. 18-19]. 

Автор сприймає зазначені концепції як не зовсім досконалі, оскільки 

безстроковим є авторство на певний твір, але право інтелектуальної власності на 

такий твір спадкується, тому не можна ототожнювати авторське право та право 

власності на інтелектуальний продукт. Зокрема, всім відомі музичні твори 

Вівальді, Баха, Чайковського, але права інтелектуальної власності на них 

припинилися, а авторство залишається. Так, за аналогією можна створити не 

чорний квадрат, а блакитний трикутник, але така авторська ідея буде чогось варта 

тоді, коли хтось захоче купити такий малюнок. Тому авторське право 

відрізняється від права власності на інтелектуальний продукт тим, що останнє є 

оборотоздатним і є покупець, готовий його придбати [375, c.115].   

Тому у разі поширення недостовірної інформації про покійного, зокрема 

видатного автора, на наш погляд, будуть захищатися його інтереси на чесне ім’я, 

але  одночасно права та інтереси тих спадкоємців, які пов’язують своє ім’я з 

іменем автора, мають добру пам’ять про нього, а також використовують його 

здобутки – інтелектуальну власність. Якщо ж проаналізувати наступне судове 

рішення з приводу припинення правопорушення, пов’язаного з поширенням 

недостовірної інформації про покійного, то в інтересах покійного буде мати місце 

рішення про спростування такої інформації і це положення одночасно вигідне 

також його спадкоємцям, які вимагатимуть й відшкодування завданої моральної і 

можливої матеріальної шкоди саме їм, оскільки покійному із зрозумілих причин 

таке відшкодування присудити суд не зможе [375, c.115].  

Не можна не звернути увагу також на те, що мова при аналізі посттанативних 

прав переважно йде в аспекті захисту особистих немайнових благ померлого у 

суді, зокрема, в аспекті кола зацікавлених осіб, які вправі звертатися до суду за 

захистом цих благ.  
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Так, на думку Р.О.Стефанчука, коло цих осіб залежить від цілеспрямування 

(мети) посттанативного особистого немайнового права. Тобто, якщо особисте 

немайнове право спрямоване на захист від розкриття обставин особистого життя 

чи інших приватностей померлої фізичної особи, то коло цих осіб, які наділені 

вказаними посттанативними особистими немайновими правами, визначається 

лише особами, які перебували у найбільш тісних родинних зв’язках, як правило, 

це діти, батьки та вдова (вдівець). Коли ж посттанативне право безпосередньо 

спрямоване на захист доброго імені померлої фізичної особи від незаконних 

посягань з боку інших осіб, то коло уповноважених осіб суттєво розширюється і 

туди вже входять так звані зацікавлені особи [53, с. 421]. Однак є й думки, що такі 

особи повинні визначатися за правилами визначення спадкоємців за законом [398, 

с. 81], або ж навіть, що ними можуть бути усі особи, які доведуть хоча б будь-

який інтерес до цієї справи [399, с. 28].  

Крім того, коли посттанативні особисті немайнові права стосуються 

безпосереднього захисту доброго імені померлої фізичної особи, то у випадку 

нездійснення їх уповноваженими особами пропонується передбачити, що це не 

може бути перешкодою інших зацікавлених осіб реалізувати посмертний захист 

цих благ [400, с. 14], або ж навіть захист їх за позовом прокурора [401, с. 151; 402, 

с. 10]. Представляється також, що у сучасних умовах, коли доволі часто 

шанувальники певного співака об’єднуються в його фанклуби, тобто пов’язують 

свою діяльність з добрим іменем певної творчої особистості, то після смерті 

такого співака вони набувають право на захист його імені, оскільки негативна 

недостовірна інформація про нього може завдавати їм особистої моральної шкоди 

[375, c.115]. 

З аналізу наведеної наукової дискусії вбачається, що її сутність лежить 

більше не в площині матеріального права, в площині процесу, можливості,  осіб 

звертатися до суду за захистом інтересів померлої особи. Так, пропонуючи 

передбачити за прокурором або будь-ким право на захист прав доброго імені 

померлої фізичної особи у випадку нездійснення цього права уповноваженими 

особами, по суті пропонується закріпити у законодавстві процесуальне, а не 
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матеріальне  за своїм характером право. У зв’язку з цим, на наш погляд, правовій 

науці доцільно було б звернути увагу саме на процесуальний аспект проблеми 

захисту посттанативних прав та можливості врегулювання її у процесуальному 

законодавстві. Загалом же наука процесуального права повинна враховувати усі 

проблеми захисту прав померлих при формулюванні наукових дефініцій щодо 

визначення позивача у справі [ 389, c.30].    

Зокрема, в силу ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують 

при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права [403]. У цій 

нормі йдеться про Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод 

[404], а також практику, тобто рішення Європейського суду з прав людини. 

Характерним у  цьому випадку є Рішення ЄСПЛ в справі ««East/West Alliance 

Limited» проти України» (Заява № 19336/04), де Суд зазначив:  

«252. Що стосується матеріального відшкодування моральної шкоди, Суд 

може присудити її комерційним підприємствам, виносячи рішення на засадах 

справедливості, оскільки її точний підрахунок є неможливим. Зазнана такими 

компаніями моральна шкода може включати аспекти, які більшою або меншою 

мірою є «об’єктивними» або «суб’єктивними». Аспекти, які можна враховувати, 

включають репутацію підприємства, невизначеність при прийнятті рішень, 

проблеми в керуванні підприємством (для якого не існує точного методу 

підрахунку наслідків) та, насамкінець, хоча й меншою мірою, тривогу та 

незручності, завдані керівництву (див. рішення у справі «Comingersoll S.А.» проти 

Португалії» (Comingersoll S. A. v. Portugal) [ВП], заява № 35382/97, п. 35, ECHR 

2000-IV)» [405]. При цьому, в Рішенні ЄСПЛ не відображено, яку ж суму як 

компенсацію має отримати «керівництво» підприємства. Прецедентний характер 

Рішення ЄСПЛ в справі ««East/West Alliance Limited» проти України» важко 

переоцінити для українського цивілістичного процесу, оскільки позивачем і 

заявником до ЄСПЛ виступало підприємство, а не посадові (фізичні) особи 

підприємства і, тим не менш, завдана останнім моральна шкода увійшла до 

розрахунку загальної суми сатисфакції. У зв’язку з цим традиційний для 
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української правової системи підхід до визначення позивача в справі 

наштовхнувся на прецедент, який до останнього часу поки що в Україні не 

відтворюється в судовій практиці. Автор же вважає, що така позиція ЄСПЛ 

необґрунтована будь-якими доказами (збільшення заробітної плати керівників 

підприємства у зв’язку зі збільшенням обсягів їх роботи тощо) і суперечить 

принципу диспозитивності, оскільки присудження загальної суми сатисфакції 

підприємству будь-яким чином не впливає на відшкодування завданої 

керівництву підприємства моральної шкоди тощо. Тому істотні ускладнення в 

процесуальному становищі суб’єктів цивільного процесу можуть виникати й з 

рішень ЄСПЛ, а не тільки з теоретичних концепцій учених [375, c.116].  

При дослідженні питання відповідача у справах, що виникають з особистих 

немайнових правовідносин, необхідно виходити з того, що  відповідачем у таких 

справах є особа, яка притягується судом для відповіді у зв’язку з ймовірним 

порушенням прав позивача [382, с. 91]. 

Окремі труднощі для теорії та практики виникають і з визначенням 

належного відповідача у справах, що випливають з особистих немайнових 

правовідносин. Насамперед, це стосується справ про захист честі та гідності 

фізичної особи внаслідок поширення про неї недостовірної інформації у мережі 

Інтернет. 

Як і з доказуванням у суді факту поширення недостовірної інформації, 

проблеми якого викликаються можливістю динамічної зміни інформації в мережі 

Інтернет і про що  вже зазначали вище, у зазначених справах виникає і питання 

щодо суб’єкта, який відповідає за поширення такої інформації, про що 

зазначається у літературі. Аналогічні проблеми виникають і в інших справах, 

наприклад, у справах про захист права фізичної особи на власне зображення. Як 

зазначає О. Кулініч, на сьогодні значна частина рекламної друкарської продукції 

(буклети, флаєри, афіші тощо) може поширюватися без вказівки видавництва, 

замовника й інших даних, які не дозволяють визначити відповідача у справі, що 

робить неможливим встановлення особи, винної в порушенні права на 

зображення [208, с. 281]. Безумовно, всі ці проблеми більше мають матеріально-
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правовий характер, через що їх усунення необхідно здійснювати шляхом 

удосконалення матеріального законодавства. З метою усунення проблеми 

ідентифікації винного у порушенні прав особи в мережі Інтернет суб’єкта, можна 

погодитися з О.Рублем, що у цьому випадку не зайвим було б і юридичне 

закріплення основної термінології щодо створення та обслуговування веб-сайтів, 

реєстрації доменних імен («веб-сайт», «власник веб-сайта», «реєстратор», 

«реєстрант», «хостинг-провайдер» та інші), врегулювання на рівні нормативно-

правового акту загального порядку реєстрації доменних імен та ведення єдиного 

обліку реєстрантів [406] тощо. Такі зміни приведуть до запобігання виникненню 

ситуацій, коли позивач не може звернутися до суду, оскільки не знає особу, яка 

порушила його право, тобто відповідача [375, c.116].    

З наведеною проблемою належності відповідачів у справах про захист честі 

та гідності пов’язана й інша аналогічна проблема – чи є належними відповідачами 

у таких справах пошукові системи, які самостійно не поширюють інформацію, а 

лише індексують ті веб-сайти, які містять цю інформацію (наприклад, пошукова 

система Google). Процесуальне становище Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ГУГЛ», яке на території України надає споживачам послуги як 

пошукова система, є неоднозначним.  

Так, наприклад, у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Підприємства з 

іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю 

«Телерадіокомпанія «НБМ», ТОВ «ГУГЛ», ОСОБА_2, Одеської обласної 

державної адміністрації, 3-тя особа: ПАТ «Одеський припортовий завод», про 

захист честі, гідності та ділової репутації, що розглядалася Подільським 

районним судом міста Києва, ТОВ «ГУГЛ» відповідно брав участь у справі як 

відповідач [407]. Натомість, наприклад, у подібних справах, що розглядалася 

Солом’янським районним судом міста Києва [ 408] чи Київським районним судом  

м. Харкова [409 ], ТОВ «Гугл» було визначено третьою особою. Позиція ж самого 

ТОВ «ГУГЛ» у всіх зазначених та інших аналогічних справах є однотипною та 

полягає у тому, що воно не може бути належним відповідачем у справі, оскільки 

самостійно не поширює інформацію, а надає інформаційні послуги з її пошуку.  



 279 

На думку І. Б.Тацишен, у разі індексації веб-сайтів, на яких розміщена 

недостовірна інформація у пошуковій системі Google, саме це товариство є 

належним відповідачем [410]. На наш погляд, з таким твердженням слід 

погодитися частково. Так, рішення суду стає обов’язковим до виконання особою, 

якщо вона брала участь в справі і щодо неї в рішенні міститься встановлене судом 

зобов’язання [375, c.116].  

Мережа Інтернет є настільки розгалуженою, що пошук інформації у ній за 

відсутності спеціальних пошукових мереж є досить непростою справою. 

Опублікована на одному з сайтів інформація, що порушує честь та гідність 

позивача, автоматично може згенеровуватися на інших сайтах, через що її 

відстеження особою, права якої було порушено, на всіх сайтах фізично є 

неможливим. Тому саме на пошукову систему може бути покладений обов’язок 

здійснити розшук відповідної інформації на всіх сайтах і її анулювання. Така 

позиція автора зводиться до того, що сучасні пошукові системи настільки 

ускладнені, що пересічним громадянам і навіть фахівцям знайти інформацію і її 

знищити  неможливо. Оскільки пошукові системи займаються публічною 

діяльністю, то вони і мають виконувати рішення судів. Доволі часто, навіть 

правопорушники, розміщуючи інформацію на сайті, не уявляють, де вона може 

опинитися і ким буде використана, тому саме фахівці пошукових систем мають 

застерігати і ліквідовувати випадки правопорушень [ 375, c.116].  

У судовій практиці виходячи з положень матеріального законодавства 

відповідачами у справі про захист гідності, честі чи ділової репутації визначено 

фізичних або юридичних осіб, які поширюють недостовірну інформацію, а також 

автора цієї інформації. Під поширенням інформації розуміється: опублікування її 

у пресі, передання по радіо, телебаченню чи з використанням інших засобів 

масової інформації; поширення в мережі Інтернет чи з використанням інших 

засобів телекомунікаційного зв'язку; викладення в характеристиках, заявах, 

листах, адресованих іншим особам; повідомлення в публічних виступах, в 

електронних мережах, а також в іншій формі хоча б одній особі. Поширенням 

інформації також є вивішування (демонстрація) в громадських місцях плакатів, 
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гасел, інших творів, а також розповсюдження серед людей листівок, що за своїм 

змістом або формою порочать гідність, честь фізичної особи або ділової репутації 

фізичної та юридичної особи (п.п. 9, 15 постанови Пленуму Верховного Суду 

України від 27 лютого 2009 року №1 «Про судову практику у справах про захист 

гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної 

особи» [357]). Відтак, надання пошуковими системами інформаційних послуг з 

пошуку інформації фактично є нічим іншим, як сприянням її поширенню, 

донесенню інформації до споживача, розповсюдженню серед кола суб’єктів-

користувачів мережі Інтернет. Через це пошукова система не може бути ніким 

іншим у справі як відповідачем. 

Крім того, необхідно враховувати, що належний захист порушеного права на 

честь та гідність зможе відбутися лише тоді, коли пошукові системи припинять 

відсилати осіб, які її шукають, на сайти, що містять цю інформацію. Зазначене 

може трапитися лише за активної поведінки в процесі виконання судового 

рішення пошукових систем, які припинять свої дії зі сприяння з розповсюдження 

інформації та таким чином перешкоджатимуть її розповсюдженню. Активну 

поведінку в процесі виконання судового рішення можна забезпечити лише у разі, 

якщо пошукова система буде визначена відповідачем у справі, оскільки судове 

рішення не може покладати на третю особу вчинення  високопрофесійних дій. 

Таким чином, ті юридичні особи, які надають послуги через пошукові системи, 

повинні притягуватися до участі у справі як відповідачі, а не як треті особи [ 375, 

c.117].    

У справах окремого провадження основними учасниками є заявники та 

зацікавлені особи. 

Аналіз процесуального законодавства свідчить, на наш погляд, про 

недосконалість положень ЦПК щодо кола учасників процесу у справах окремого 

провадження, зокрема, й тих, що виникають з особистих немайнових 

правовідносин. Спробуємо показати це на прикладі справ про надання особі 

психіатричної допомоги у примусовому порядку. 

Так, у цій категорії справ ст. 339 ЦПК заявниками визначає лікаря-психіатра 
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чи представника закладу з надання психіатричної допомоги. Аналізуючи таке 

коло суб’єктів та погоджуючись з ним, В.В.Комаров та Г.О.Світлична зазначають, 

що застосування заходів медичного характеру в примусовому порядку є 

втручанням у життя людини та суттєво зачіпає її права, тому закон виходить із 

того, що право на подання заяви повинно мати обмежене коло осіб [411, с. 251]. 

На наш погляд, таке обґрунтування виглядає дискусійним.  

Так, дослідження практики надання психіатричної допомоги у примусовому 

порядку свідчить, що досить часто лікарі-психіатри не завжди оперативно 

вирішують питання щодо звернення до суду із заявою, через що, насамперед, 

потерпає особа, яка потребує психіатричної допомоги, та її родичі. У зв’язку з 

цим  таку обмеженість кола осіб-заявників по наведеній категорії справ лише 

лікарями-психіатрами можна розглядати як недолік законодавства. З іншого боку, 

не можна не визнати, що надання такого права досить широкому колу осіб, 

насамперед, родичам хворої особи, створює передумови для різного роду 

зловживань правом на звернення до суду. Зазначене, на наш погляд, вимагає 

розширення кола заявників по справах про надання психіатричної допомоги в 

примусовому порядку з одночасним створенням передумов запобігання 

зловживанню правом на звернення в суд. 

Уважаємо, що право на звернення з заявою до суду у цих випадках може 

також бути надано органу опіки та піклування, а також родичам хворого при 

дотриманні ними попереднього досудового порядку вирішення питання щодо 

відповідного звернення до суду з заявою самого лікаря-психіатра, наприклад, у 

тих випадках, коли лікар-психіатр відмовився від звернення до суду із заявою, або 

ж не розглянув її у встановлений законом строк. При цьому, для запобігання 

зловживань родичами своїми правами можна було б передбачити також 

справедливий розмір сатисфакції - відшкодування моральної шкоди, коли 

звернення до суду буде безпідставним. Але необхідно визнати, що прояв агресії, 

неадекватної поведінки особи відбувається в сім’ях, у місцях проживання тощо, 

тому саме такі особи, які постраждали від поведінки хворої людини, повинні мати 

право на звернення до суду.   



 282 

Дискусійним є загалом й коло зацікавлених осіб у цих справах. 

Насамперед, як цілком обґрунтовано визначається у науці, невизначеним є 

правовий статус самої особи, щодо якої вирішується питання про надання їй 

психіатричної допомоги [412, с. 776-777], та незахищеними залишаються її 

інтереси через відсутність належного представництва [413, с. 45; 414, с. 111; 415, 

с. 379-382].  

Частина 2 ст.341 ЦПК визначає, що справа за заявою про надання 

психіатричної допомоги у примусовому порядку чи про припинення надання 

амбулаторної психіатричної допомоги, госпіталізацію у примусовому порядку 

розглядається за присутності особи, стосовно якої вирішується питання про 

надання їй психіатричної допомоги у примусовому порядку, з обов’язковою 

участю прокурора, лікаря-психіатра, представника закладу з надання 

психіатричної допомоги, що подав заяву, та законного представника особи, 

стосовно якої розглядаються питання, пов’язані з наданням психіатричної 

допомоги.  

Однак, як показує вивчення судової практики, участь самої особи у судовому 

засіданні у таких справах є досить рідкісною, зазвичай, справи розглядаються без 

цієї особи [412, с. 777]. Через це досить важливого значення набуває питання 

щодо представництва прав та інтересів цієї особи. Не дивлячись на те, що ст.341 

ЦПК дає змогу брати участь у справі законному представнику, однак  як бути, 

коли особа не має такого представника, закон не визначає. Не є таким 

представником ні прокурор, ні лікар-психіатр. Формально закон не передбачає 

участь у цій справі навіть договірного представника. Враховуючи наведене, 

вважаємо за необхідне погодитися з М. М. Ясинком, що гарантією безпеки 

громадян від незаконного примусового психіатричного лікування в умовах 

психіатричного закладу може бути розширене коло осіб, які можуть брати участь 

у розгляді справи, зокрема за обов’язкової участі адвоката [416, с. 185]. 

Обов’язкову участь адвоката у справах про надання особі психіатричної 

допомоги у примусовому порядку, на наш погляд, можна було б забезпечити в 

межах механізмів безоплатної правової допомоги, правове регулювання надання 
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якої у зазначеній категорії справ виглядає недосконалим.  

Так, Закон України «Про безоплатну правову допомогу» [417] прямо 

передбачає, що право на безоплатну вторинну правову допомогу згідно з цим 

Законом та іншими законами України мають, зокрема, особи, щодо яких суд 

розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, - 

на здійснення їх представництва в судах, інших державних органах, органах 

місцевого самоврядування, перед іншими особами, а також на складення 

документів процесуального характеру (ст.ст.13, 14 Закону). Однак сама процедура 

надання такої допомоги не враховує специфіку зазначених справ. 

Зокрема, ст.19 зазначеного Закону для отримання правової допомоги 

адвоката передбачає обов’язкове звернення особи або її представника до Центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. Після цього Центр розглядає 

таке звернення та приймає по ньому рішення щодо надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Вбачається, що практично вирішити питання щодо надання 

безоплатної вторинної правової допомоги в межах строків розгляду справи про 

надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку не виявляється 

можливим. Згідно з ч.1 ст.341 ЦПК заява про надання психіатричної допомоги у 

примусовому порядку розглядається судом у такі строки з дня її надходження до 

суду: про госпіталізацію особи до закладу з надання психіатричної допомоги - 

протягом 24 годин; про психіатричний огляд - протягом трьох днів; про надання 

амбулаторної психіатричної допомоги, її продовження та продовження 

госпіталізації - протягом десяти днів. Фактично лише щодо останнього з питань 

виглядає практично можливим забезпечити участь у справі адвоката. В інших 

випадках, насамперед, при вирішенні питання про госпіталізацію особи до 

закладу з надання психіатричної допомоги це є майже нереальним. Крім того, 

треба враховувати, що досить часто для вирішення питання про надання 

безоплатної правової допомоги необхідне звернення до Центру самої особи, яка 

не може це зробити або ж через перебування її у психіатричному закладі, або ж 

через свій хворобливий стан. Зазначену проблему можна вирішити лише 

передбачивши обов’язкову участь у такій категорії справ адвокат, як і пропонував 
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М.М.Ясинок. Для цього необхідно передбачити у ЦПК обов’язок суду щодо 

винесення відповідної ухвали про участь у справі адвоката та надсилання її на 

адресу Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги і справа має 

розглядатися після призначення адвоката.      

Необхідно погодитися з С.А.Чванкіним, що відсутність адвоката у цих осіб 

деякою мірою компенсується участю прокурора у розгляді цієї категорії справ, 

однак є недостатньою гарантією прав пацієнтів [11, с. 190]. На наш погляд, 

належна охорона прав осіб, щодо яких вирішується питання про надання їм 

психіатричної допомоги у примусовому порядку, можлива лише шляхом 

закріплення пріоритету забезпечення обов’язкової правової допомоги адвоката у 

цих справах. Це можна пояснити й тим, що обов’язкова участь у цих справах 

прокурора, яка визначена ст. 341 ЦПК, на сьогодні виглядає неконституційною. 

Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)» №1401-VIII від 2 червня 2016 року [419] було суттєво реформовано 

представницьку функцію прокуратури – замість функції представництва інтересів 

громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом, було 

запроваджено функцію представництва у суді інтересів лише держави у 

виняткових випадках і в порядку, що визначені законом. З огляду на обов’язкову 

участь прокурора у справі про надання психіатричної допомоги в примусовому 

порядку та трансформації представницької функції прокуратури цілком доречно 

виникає питання щодо процесуального становища прокурора та його завдань у 

справі – кого він представляє? 

У правовій науці думки щодо цільових характеристик участі прокурора у 

справах про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку різняться. 

Так, наприклад, А.М.Меденцев уважає, що участь прокурора у справах про 

надання психіатричної допомоги в примусовому порядку допустима винятково як 

органу, що стежить за додержанням і застосуванням законів при наданні 

психіатричної допомоги. Прокурор зобов’язаний уважно стежити, щоб 

психіатрична допомога у примусовому порядку не надавалася здоровим особам, 

не було допущено необґрунтованих заяв, щоб за обставинами, які є підставою для 
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звернення до суду, не приховувалася інша мета, спрямована на позбавлення цієї 

особи житла чи звільнення з роботи тощо [420, с. 114]. Подібного підходу 

дотримується й М.М.Ясинок, який уважає, що завдання прокурора в цьому 

випадку і полягає у нагляді за законністю, але не процесуальних дій суду, а 

законністю та об’єктивністю тих засобів доказування, які надають медичні 

заклади, лікарі-психіатри, лікувальні комісії щодо психічного захворювання 

особи та її поведінки в зв’язку з такими захворюваннями, які тягнуть за собою 

обмеження волі людини [421, с. 254]. Натомість, наприклад, В.В.Комаров та 

Г.О.Світлична зазначають, що під час розгляду справ про надання психіатричної 

допомоги у примусовому порядку чи про припинення надання амбулаторної 

психіатричної допомоги, госпіталізації у примусовому порядку прокурор має 

здійснювати представництво інтересів особи, щодо якої розглядаються питання, 

пов’язані з наданням психіатричної допомоги  незалежно від її особистої участі в 

судовому засіданні [411, с. 261]. Відтак, зазначені науковці цільові 

характеристики участі прокурора у таких справах вбачали в представництві ним у 

суді фізичної особи.  

На сьогодні ні функцію нагляду за додержанням законів (так звану функцію 

загального нагляду), ні функцію представництва інтересів громадян у суді 

прокурор не здійснює, однак  положення ст. 341 ЦПК передбачає його 

обов’язкову участь у справі. Причому треба зауважити, що чинна редакція ЦПК 

вже була прийнята після внесення Законом України «Про внесення змін до 

Конституції України (щодо правосуддя)» від 02.06.2016 [422] змін до Конституції. 

У зв’язку з цим  єдине пояснення такої участі прокурора у суді у справах про 

надання психіатричної допомоги у примусовому порядку може ґрунтуватися на 

представництві ним у суді у цьому випадку інтересів держави. Однак необхідно 

визнати, що обґрунтування цього виглядатиме досить дискусійним, хоча окремі 

науковці не так давно вбачали в діяльності прокурорів надійний захист прав 

громадян [423].  

Принагідно зазначимо, що неконституційність участі прокурора у суді 

вбачається і в інших справах, що виникають із особистих немайнових 
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правовідносин, зокрема, у справах про позбавлення батьківських прав,  відібрання 

дитини тощо. У зв’язку з цим наведені обґрунтування можуть бути ще одним 

аргументом необхідності передбачення у справах про надання психіатричної 

допомоги у примусовому порядку обов’язкової участі адвоката, що має замістити 

обов’язкову участь прокурора у цих справах.  

 

3.3. Окремі аспекти позовного провадження у справах, що виникають з 

особистих немайнових правовідносин [424]  

 

Цивільне процесуальне законодавство не надає визначення поняття «позовне 

провадження», чого не можна сказати про науку цивільного процесу.  

У правовій науці позовне провадження розглядається як провадження з 

вирішення спорів про «суб’єктивне право цивільне» і спрямоване на захист 

порушеного або оспореного суб’єктивного цивільного права громадян та 

організацій [425, c. 117]. Суть позовного провадження полягає в тому, що справи 

позовного провадження характеризуються наявністю двох сторін з протилежними 

інтересами і спірністю їх майнових та особистих немайнових правовідносин, які 

передаються на розгляд суду [426, c. 24], а також виділяють так звані непрямі 

(похідні) позови [427]. На думку С.Я.Фурси та Є.І.Фурси, позовне провадження – 

це врегульована нормами цивільного процесуального права діяльність суду з 

розгляду та вирішення спорів про порушене, невизнане або оспорюване право 

суб’єктивне, що виникають з цивільних, сімейних, житлових, земельних, 

трудових та інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ 

проводиться за правилами іншого судочинства [123, c. 458]. 

Позовне провадження є головним видом провадження у цивільному 

судочинстві, у якому здійснюється розгляд переважної більшості найскладніших 

цивільних справ. Фактично  йдеться про спеціальну позовну форму, для якої є 

характерним: 1) наявність правової вимоги, що випливає з порушеного чи 

оспорюваного права, яка згідно з законом повинна бути розглянута в певному 

порядку; 2) наявність спору про право; 3) наявність двох сторін з протилежними 
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юридичними інтересами, яким надано широкі можливості із захисту своїх прав і 

законних інтересів у спорі, що виник [428, с. 24]; 4) наявність третьої, 

неупередженої, незалежної від сторін, особи (органу), завданням якої є вирішити 

спір; 5) змагальність та рівне правове становище тих, хто змагається [429, с. 52]. 

Зазначені ознаки позовного провадження є притаманними й для тих випадків, 

коли здійснюється розгляд справ, що виникають з особистих немайнових 

правовідносин: у цих справах наявні правова вимога потерпілої особи, що 

випливає з порушеного чи оспорюваного особистого немайнового права, наявний 

власне спір про особисте немайнове право, який виникає між двома суб’єктами 

особистих немайнових правовідносин із протилежними юридичними інтересами. 

Ці суб’єкти мають широкі та рівні процесуальні можливості із захисту своїх прав і 

законних інтересів у спорі, що вирішується неупередженим, незалежним від 

сторін судом [424 , c.11-12 ].  

Основним процесуальним засобом захисту порушеного особистого 

немайнового права у позовному провадженні є позов, поняття якого загалом є 

надзвичайно дискусійним у науці, причому не лише у науці цивільного процесу, 

та розглядається як його основна категорія. Загалом ще з радянських часів 

сформовані різні наукові підходи до розуміння позову, які були запозичені до 

сучасного цивільного процесу [430, с. 223], різні наукові концепції [431, с. 21-33]. 

Позов розглядається як в матеріально-правовому значенні як суб’єктивне право, 

котре захищається судом, так і в процесуальному значенні – як  звернена до суду 

вимога про захист суб’єктивного права [432, с. 5-11; 433 с. 9; 434, с.134]. Існують 

думки й про єдине поняття позову, що органічно поєднує матеріально-правову та 

процесуальну сторони; позов за такого підходу є матеріально-правовою вимогою 

позивача до відповідача, що знаходиться на розгляді в суді [428, с. 18-19; 435, с. 

147-165]. Нарешті позов розглядається також і як винятково процесуальна 

категорія безвідносно до матеріального права; суб’єктивне матеріальне право тут 

виводиться за межі позову [436, с. 160]. 

З наведених прикладів наукової дискусії вбачається, що у понятті позову 

тісно переплітається як матеріально-правові, так і процесуальні характеристики. 
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Як цілком обґрунтовано стверджує О.С.Снідевич, проаналізувавши концепції 

позову неважко помітити, що сутність спорів щодо поняття позову у науці 

цивільного процесу лежить у площині співвідношення у ньому матеріального та 

процесуального, можливості та ступеня впливу матеріального права на цивільний 

процес [381, с. 24-25].   

Не маючи на меті проводити детальний аналіз поняття позову, слід визнати, 

що в силу предмета нашого дослідження  поняття позову винятково як 

процесуальної категорії є неприйнятним. За такого підходу автору не вдасться 

дослідити особливості особистих немайнових прав у цивільному процесі, 

оскільки вони взагалі знаходитимуться за межами дослідження. Крім того, цей 

підхід за сучасних умов розвитку правовідносин є неприйнятним і в силу значної 

інтеграції між собою різних галузей права, що відбулася впродовж останніх 

десятиліть, які навряд чи дають змогу стверджувати, що позов є винятково 

процесуальною категорією. Враховуючи наведене, позов у справах, що виникають 

із особистих немайнових правовідносин, становить собою сукупність 

матеріально-правової вимоги однієї зацікавленої особи (позивача) до іншої особи 

(відповідача), що виникає із спірного особистого немайнового відношення, а 

також і процесуально-правової вимоги позивача до суду про здійснення 

правосуддя у цивільній справі та захист (охорону) особистого немайнового права 

певним, обумовленим матеріально-правовою вимогою, способом. 

Позов у цивільному процесі має свою структуру, яка у науці цивільного 

процесу загалом розглядається або як двохелементна – предмет та підстава [428, 

с. 32-33], трьохелементна – у вигляді предмета, підстави та змісту [386, с. 132-133; 

150, с. 467; 122, с. 323] чи у вигляді предмета, підстав та сторін [436, с. 162; 437, с. 

87-88], або ж навіть як чотирьохелементна – предмет, підстава, сторони та зміст 

[381, с. 40]. Як цілком обґрунтовано зазначає О.С.Снідевич, при всій 

багатогранності питання щодо елементів позову в науці цивільного процесу як 

його елементи виділяють предмет, підставу, зміст та сторони, причому предмет та 

підстава є безспірними елементами позову, на наявність яких фактично вказують 

усі науковці, а інші елементи (сторони та зміст) – спірними [381, с. 39]. Але з 
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такою позицією не можна однозначно погодитися, оскільки за ч. 3 ст. 49 ЦПК до 

закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або 

підстави позову шляхом подання письмової заяви, тобто при зверненні до суду ні 

предмет, ні підстави позову не є безспірними та однозначними, за винятком 

наказного провадження, яке має ґрунтуватися на безспірності і однозначності всіх 

елементів заяви. Тобто відмінність наказного провадження від позовного 

провадження полягає в тому, що воно не передбачає судового розгляду і  

фактично  будь-якої зміни претензії. Отже, визначальним для відмежування справ 

наказного провадження від позовного полягає в правовій силі доказового 

матеріалу. Наявність безспірних доказів, зокрема, нотаріально посвідчений 

договір, дозволяє нотаріусам вчиняти на оригіналах таких договорів виконавчі 

написи, що передбачає можливість безпосереднього звернення за їх примусовим 

виконанням [424, c.12]. Але детальний аналіз цих питань представляється 

нераціональним, оскільки вони були грунтовно досліджені в роботах Т.М. Кучер 

[438; 439] тощо. 

Отже, необхідно визнати, що особливості особистих немайнових 

правовідносин не впливають на загальні положення науки цивільного процесу 

щодо структури позову, оскільки у цьому випадку визначальним є загальний 

підхід  науковця до розгляду наведених питань. У зв’язку з цим, не маючи на меті 

детальне дослідження у межах цієї роботи структури позову загалом, оскільки 

воно вже було предметом детального аналізу у науці, зауважимо, що у структурі 

позову доцільно було б виокремлювати предмет, підставу, сторін та зміст позову, 

доказовий матеріал, а також критерії для наступної класифікації позовів на 

малозначні - вартість матеріальної вимоги. Така їх сукупність найбільш повно та 

комплексно дозволяє дослідити особливості позову у справах, що виникають із 

особистих немайнових правовідносин [ 424, c.12].   

При всій дискусійності кожного з наведених елементів позову зазначимо, що 

вважаємо предметом позову у справах, що виникають із немайнових 

правовідносин, матеріально-правову вимогу позивача до відповідача про захист 

особистого немайнового права (на таке розуміння предмета позову фактично вже 
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вказує й новела ЦПК, зазначаючи у ст. 175, що позовна заява повинна містити 

зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений 

законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який 

не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні), підставою 

– ту сукупність юридичних фактів, якими позивач обґрунтовує свою матеріально-

правову вимогу (при цьому, визначаємо, що підстава позову може бути як 

фактична, так і правова) і підтверджує факт порушення або оспорення права 

тощо, сторонами – передбачуваних суб’єктів спірних особистих немайнових 

правовідносин є позивач та відповідач, а змістом – вимогу позивача до суду про 

розгляд справи та захист порушеного особистого немайнового права. Необхідно 

обумовити, що зміст позову як вимоги до суду відображає процесуальні 

особливості порушуваного провадження, а відтак  не залежить від матеріально-

правової природи спірних правовідносин, зокрема, й особистих немайнових 

правовідносин. Натомість, перші три з зазначених елементів позову обумовлені 

особистим немайновим правом та містять матеріально-правові характеристики. 

Відсутність доказів у позовній заяві або посилань на те, що позивач не здатен їх 

особисто отримати, має вважатися недоліком позовної заяви. Більше того, як 

зазначалося раніше з доданих до заяви доказів можна дійти висновку про вид 

провадження: позовне або наказне, уточнити характер спірних правовідносин, 

зокрема, наказ про звільнення – трудові відносини, а наказ про відсторонення від 

державної посади – адміністративні, якщо інше не випливає із заяви тощо.   

З огляду на те, що особливості сторін позову фактично були досліджені  

вище, спробуємо вказати на окремі аспекти проблематики предмета та підстави 

позову з погляду специфіки захисту особистих немайнових прав у позовному 

провадженні.  

Особливого дослідження, на наш погляд, потребує питання про окремі 

способи захисту особистих немайнових прав, які становлять предмет позову у 

досліджуваній  категорії справ. До законодавства протягом останніх років було 

внесено низку змін щодо регулювання питання способів захисту цивільних прав, 

які повинні сприяти більш ефективному захисту й особистих немайнових прав. 
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Загалом ст. 275 ЦК передбачає, що фізична особа має право на захист свого 

особистого немайнового права від протиправних посягань інших осіб. Захист 

особистого немайнового права здійснюється способами, встановленими главою 3 

цього Кодексу.  

До внесення у 2017 році змін до ст.16 ЦК ця норма містила перелік способів 

захисту цивільних прав, визначала, що суд може захистити цивільне право або 

інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом. Стаття ж 4 

ЦПК взагалі передбачала, що здійснюючи правосуддя, суд захищає права, 

свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та 

суспільні інтереси у спосіб, визначений законами України. Таким чином, загальні 

положення ЦК та ЦПК про способи захисту значно звужували обсяг способів 

захисту цивільних прав, фактично визначаючи можливість застосування лише тих 

способів захисту цивільних прав, які були визначені законом або договором. У 

практиці це призводило до того, що суди відмовляли позивачу у захисті 

порушеного права винятково з тієї підстави, що визначений ним спосіб захисту не 

був передбачений законом чи договором [440].  

На сьогодні чинна редакція ст.16 ЦК передбачає, що суд може захистити 

цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або 

законом чи судом у визначених законом випадках. Стаття ж 5 ЦПК передбачає, 

що у випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу 

захисту порушеного, невизнаного або оспореного права, свободи чи інтересу 

особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої 

особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить 

закону. Таким чином, зазначені норми фактично надали право суду  самостійно 

визначати прийнятний та ефективний спосіб захисту порушеного права, який не 

суперечить закону.   

Однак  при цьому необхідно враховувати, що способи захисту особистих 

немайнових прав завжди характеризувалися своїми особливостями у порівнянні з 

загальними способами захисту, про що фактично не згадувалося у судовій 

практиці. 
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Так, ч.2 ст. 275 ЦК передбачає, що поряд із загальними положеннями, 

визначеними главою 3 ЦК, захист особистого немайнового права може 

здійснюватися також іншим способом, відповідно до змісту цього права, способу 

його порушення та наслідків, що  спричинило це порушення. В цьому положенні, 

на наш погляд, вбачаються суттєві відмінності у врегулюванні способів захисту 

особистих немайнових прав у порівнянні з загальними способами захисту 

цивільних прав. Як вбачається з судової практики, ці особливості не завжди 

враховувалися, зокрема, щодо такого способу захисту особистих немайнових 

прав, як вибачення.  

Так, п. 26 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2009 

року № 1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної 

особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» передбачає, що суд 

не вправі зобов’язувати відповідача вибачитися перед позивачем у тій чи іншій 

формі, оскільки примусове вибачення як спосіб судового захисту гідності, честі 

чи ділової репутації за поширення недостовірної інформації не передбачено у 

статтях 16, 277 ЦК, а ч. 1 ст. 34 Конституції України кожному гарантує право на 

свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань [357]. 

Фактично це призводило у практиці до автоматичної відмови позивачу у позові 

лише на підставі того, що вибачення не передбачалося законом як спосіб захисту 

порушеного права. 

Однак, на наш погляд, з таким підходом погодитися не можна. Частина 2 ст. 

275 ЦК фактично забороняє суду автоматично відмовляти позивачу у позові з 

наведених підстав. При пред’явленні позову про вибачення суд відповідно до цієї 

норми повинен проаналізувати зміст права позивача на честь та гідність, 

проаналізувати спосіб порушення права, наслідки, які спричинило таке 

порушення, і лише після дослідження цих обставин визначитися щодо 

можливості чи неможливості застосування такого способу захисту права як 

вибачення. Суди при розгляді позовів у справах про вибачення цього не роблять. 

Необхідно погодитися з О.О.Котом, що посилання на ст. 16 ЦК та відсутність у 

ній такого способу захисту порушених прав, як зобов’язання вибачитися, самі по 
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собі не можуть уважатися достатньою підставою для відмови в задоволенні 

позову, оскільки стосовно захисту особистих немайнових прав повинні 

застосовуватися спеціальні положення ст. 275 ЦК України [441 , с. 449]. 

Загалом же можливість застосування вибачення як способу захисту 

особистого немайнового права на честь та гідність потребує наукового уточнення, 

оскільки, як вбачається, можливість його застосування не завжди правильно 

розуміється у науці та практиці.  

Так, аналізуючи практику примусових вибачень як способів компенсації 

моральної шкоди, Р.О.Стефанчук висловлює  негативне ставлення до неї. На його 

думку, застосування такого способу захисту не досягає основної мети – 

повідомлення про недостовірність поширеної інформації. Крім того, зобов’язання 

примусового вибачення глибоко суперечить конституційному праву на свободу 

своїх поглядів та переконань. Адже коли особу змушують примусово вибачитись, 

тим самим він вимушено публічно визнає свою неправоту. А питання правоти, 

істинності, об’єктивності є питаннями внутрішнього світу людини, куди не може 

та і не повинно втручатися право [53, с. 167]. З таким висновком, на наш погляд, 

можна погодитися лише частково, підтвердженням чому є наукові доводи щодо 

предмета та підстав відповідних позовів.  

З аналізу судової практики випливає, що позивачі пред’являють позови при 

вибачення переважно з тих підстав, де не просто була поширена недостовірна 

інформація, яка потребує свого спростування, а з підстав, де цією інформацією 

або ж різного роду вживаними висловлюваннями при її поширенні була заподіяна 

позивачу образа. Відтак, вибачення переважно стосується не повідомлення про 

недостовірність поширеної інформації, як про те стверджує Р.О.Стефанчук, а 

образливими висловлюваннями. За таких умов при вибаченні як способу захисту 

немає й жодних порушень конституційного права особи на свободу своїх поглядів 

та переконань, оскільки це право не надає особі жодних правомочностей на 

образу інших людей. Свої погляди та переконання людина як член суспільства 

повинна висловлювати толерантно, не завдаючи жодних образ іншим особам та 

не порушуючи їх честь та гідність. Повинно йтися у цих випадках про 
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застосування не ст. 277 ЦК України як правової підстави позову, а положень ст. 

297 ЦК України, згідно з якими кожен має право на повагу до його гідності та 

честі; гідність та честь фізичної особи є недоторканними; фізична особа має право 

звернутися до суду з позовом про захист її гідності та честі [441, с. 449]. У таких 

випадках необхідно чітко розмежовувати спростування та вибачення як способи 

захисту порушених особистих немайнових прав [208, с. 320]. Доведено, що 

спростування і право на відповідь, а також право на відшкодування, а точніше 

компенсацію завданої моральної шкоди мають розцінюватися як зміст позову, 

предметом позову є особисте немайнове право,  підставою позову - порушення 

такого права внаслідок дій або бездіяльності однієї чи кількох осіб, тому 

можливість вибачення – це варіант мирного врегулювання відносин з позивачем, 

який може запропонувати відповідач. Суд не може призначити в рішенні публічне 

вибачення відповідача, оскільки здійснити примусове вибачення неможливо. 

Можна зобов’язати відповідача особисто прочитати текст спростування по 

телебаченню, радіо, опублікувати в газеті тощо, але механізму особистого 

примусового вибачення в законодавстві не передбачено. Доводимо ситуацію до 

реалізації, зокрема, по телебаченню правопорушник говорить одне єдине слово – 

вибачаюсь і таким чином рішення суду буде виконане, оскільки де- факто 

вибачення мало місце, але чи задовольнить таке безадресне і неперсоніфіковане 

вибачення позивача? Таке вибачення може бути реалізоване й у комедійній формі 

– зі сміхом, жартами, що нагадуватиме знущання, хоча слово «вибач»  звучатиме. 

Тому представляється не раціональним застосовувати абстрактне поняття 

«вибачення» в судовому рішенні [424, c.14].   

Види позовів у справах, що виникають із особистих немайнових 

правовідносин. Будь-які класифікації, які здійснюються у науці, ставлять за мету 

більш глибоке вивчення об’єктів, що класифікуються. Не є винятком у цьому і 

цивільні позови, класифікації яких є надзвичайно поширеними у науці цивільного 

процесу. Не претендуючи на повне дослідження питань класифікації позовів, що 

виникають із особистих немайнових правовідносин, оскільки їх є надзвичайно 

велика кількість, спробуємо розглянути деякі з них.  
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Аналіз цивільно-процесуальної думки свідчить про те, що у науці цивільного 

процесу є досить поширеною класифікація позовів [442; 443],  зокрема, за 

матеріально-правовою ознакою [369; 444; 445], також учені досліджують критерії 

відмежування інших видів позовів[446; 447]. Залежно від характеру спірних 

правовідносин позови поділяються також на позови, що виникають із цивільних, 

сімейних, житлових, земельних, трудових тощо правовідносин [448, с. 127], [449, 

с. 353]. Значення такої класифікації вбачається в особливостях процесуальних 

аспектах розгляду таких справ, де має враховуватися механізм розвитку 

матеріальних правовідносин [123, с. 425].   

Однак, як вбачається, позови у цій класифікації виокремлюються відповідно 

до визначених галузей права. На наш погляд, в основу класифікації позовів за 

матеріально-правовим критерієм можна покласти й менші утворення – правові 

інститути чи підінститути, а відтак виокремлювати й позови, що виникають із 

менш вузьких груп правовідносин, та проводити класифікації вже й цих позовів. 

Такі приклади науці цивільного процесу вже відомі.   

Так, наприклад, О.О.Штефан досліджує класифікації позовів, що випливають 

з авторських правовідносин, які, на її погляд, можна класифікувати на види за 

матеріально-правовими, процесуально-правовими ознаками та за суб’єктами, які 

їх пред’являють [450, с. 8]. За матеріально-правовими ознаками науковець виділяє 

позови майнового характеру, позови особистого немайнового характеру та 

змішані, які диференціюються за їх спрямованістю на захист конкретних 

авторських прав [450, с. 8]. З огляду на предмет нашого дослідження не можемо 

не вказати на зазначену класифікацію як таку, що прямо містить групу позовів 

особистого немайнового характеру щодо захисту авторських прав.   

У зв’язку з цим, на наш погляд, виходячи з існуючого методу класифікацій 

серед усіх цивільних позовів за матеріально-правовою ознакою можна не лише 

виокремлювати групу позовів про захист особистих немайнових прав, як про те 

зазначає В.І.Бобрик [152, с. 339], а й проводити їх власну класифікацію. Власний 

поділ позовів, що виникають із особистих немайнових правовідносин, є проявом 

подальших більш детальних класифікацій для виявлення притаманних їм ознак. 
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Не маючи на меті дослідження усіх можливих класифікацій позовів у справах, що 

виникають із особистих немайнових правовідносин (оскільки це є досить 

об’ємним питанням, яке може бути предметом самостійного дослідження), 

спробуємо проаналізувати окремі з таких класифікацій.    

Майнові та немайнові позови. Загалом необхідно зазначити, що у науці 

цивільного процесу досить поширеною є класифікація позовів на майнові та 

немайнові [451, с. 99-100; 452, с. 338; 429, с. 85]. Позови, спрямовані на захист 

суб’єктивних прав і законних інтересів, об’єктами яких виступають блага, що 

піддаються грошовій оцінці, називаються майновими позовами [453; 454]. 

Позови, спрямовані на захист прав та інтересів, об’єктами яких є блага, що не 

піддаються грошовій оцінці, називаються немайновими позовами [448, с. 129-130; 

455]. Значення цієї класифікації у науці та практиці переважно вбачається в 

особливостях сплати судового збору за пред’явлення відповідних позовів [429, с. 

85]. Принагідно відзначити, що згідно з Законом України «Про судовий збір» [ 

456] за подання до суду позовної заяви майнового характеру сплачується судовий 

збір, ставки якого будуть суттєво різними залежно від того, як 

кваліфікуватиметься позов – як позов майнового чи немайнового характеру.  

Однак необхідно обумовити, що виходячи з буквального тлумачення, думка 

про те, що позови, які виникають із особистих немайнових правовідносин, 

протиставляються майновим, тобто завжди є немайновими, була б хибною. 

Можна стверджувати, що такі позови є переважно немайновими. Однак унаслідок 

існуючого досить широкого підходу у законодавстві до особистих немайнових 

прав, а також того, що у деяких випадках особисті немайнові блага, які 

захищаються, піддаються майновій оцінці, вони можуть бути й майновими.   

Так, ст.280 ЦК прямо передбачає, якщо фізичній особі внаслідок порушення 

її особистого немайнового права завдано майнової та (або) моральної шкоди, ця 

шкода підлягає відшкодуванню. У зв’язку з цим необхідно погодитися з 

Р.О.Стефанчуком, що незважаючи на «майнову» характеристику такого способу 

захисту порушених прав, як відшкодування збитків та інші способи 

відшкодування майнової шкоди, він доволі часто може бути застосований і для 
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захисту особистих немайнових прав. У першу чергу це стосується тих випадків, 

коли порушення особистих немайнових прав тягне за собою заподіяння майнової 

шкоди [53, с. 146]. Відтак, у тих випадках, коли предмет позову у справі, що 

виникає з особистих немайнових правовідносин, характеризується таким 

способом захисту порушеного права як відшкодування збитків, такий позов буде 

майновим. У випадку, якщо позов, що виникає з особистих немайнових 

правовідносин, спрямований на захист особистого немайнового блага, яке не 

підлягає грошовій оцінці, такий позов буде немайновим.  

Особливої уваги в аспекті досліджуваної класифікації позовів, що виникають 

із особистих немайнових правовідносин, на майнові та немайнові потребує позов 

про відшкодування моральної немайнової шкоди. Місце цього позову в зазначеній 

класифікації є дискусійним, хоча вирішення цього питання має важливе значення 

для практики з огляду на необхідність сплати різних розмірів судового збору 

залежно від того, є він майновим чи немайновим.  

У своїй постанові «Про застосування судами законодавства про судові 

витрати у цивільних справах» від 17 жовтня 2014 р. № 10 пленум Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

сформував позицію, що вимоги про відшкодування моральної шкоди є вимогами 

немайнового характеру. Так, п.13 цієї постанови передбачав, що якщо в позовній 

заяві об’єднано дві або більше самостійних вимог немайнового характеру, 

пов’язані між собою, судовий збір сплачується окремо з кожної із таких вимог 

(або загальною сумою), наприклад, за вимогами про усунення перешкод у 

користуванні власністю та відшкодування моральної шкоди [457]. Однак у 

судовій практиці такий підхід не здобув своєї беззаперечної підтримки. 

Так, наприклад, у жовтні 2017 року ОСОБА_2 звернувся до Києво-

Святошинського районного суду Київської області із позовом про відшкодування 

матеріальної шкоди у розмірі 33381,57 грн. і моральної шкоди, у розмірі 19200 

грн., заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.  

Ухвалою судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 

18 жовтня 2017 року позовна заява ОСОБА_2 була залишена без розгляду у 
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зв'язку із неповною сплатою судового збору. Суддя зазначив, що позивачем 

заявлено дві вимоги майнового характеру, з кожної з яких і повинно бути 

сплачено судовий збір. Ухвалою судді Києво-Святошинського районного суду 

Київської області від 23 листопада 2017 року позовну заяву ОСОБА_2 визнано 

неподаною та повернуто позивачу на підставі ст.121 ЦПК України у зв'язку із 

неусуненням її недоліків. 

Скасовуючи ухвалу судді Києво-Святошинського районного суду Київської 

області від 23 листопада 2017 року і направляючи справу для продовження 

розгляду до суду першої інстанції Апеляційний суд Київської області вказав, що 

вимоги позивача у цій справ за своєю правовою природою є різними. Зокрема, 

вимоги про стягнення шкоди в сумі 33381,57 грн. є майновими, а вимога про 

відшкодування моральної шкоди у розмірі 19200 грн. має немайновий характер, з 

кожної з цих вимог й повинно бути сплачено судовий збір [458]. Відтак, у цій 

справі Києво-Святошинський районний суд Київської області виходив з того, що 

вимога про відшкодування моральної шкоди була вимогою майнового характеру, 

тобто майновим позовом, а Апеляційний суд Київської області виходив з того, що 

це є вимога немайнового характеру, тобто немайновий позов.  

З того, що вимога про відшкодування моральної шкоди є вимогою майнового 

характеру, виходив і Радомишльський районний суд Житомирської області. У 

своїй ухвалі від 24.06.2016  суд навіть мотивував свою позицію. На його погляд, 

майновий чи немайновий характер позовної вимоги про відшкодування моральної 

шкоди залежить від такого. 

Згідно з ч. 3 ст. 23 ЦК України моральна шкода відшкодовується грішми, 

іншим майном або в інший спосіб. Аналіз цієї норми дає підстави зробити 

висновок про те, що позовна вимога про відшкодування моральної шкоди може 

полягати у відшкодуванні грошима, майном або в інший спосіб. Отже, характер 

такої вимоги (майновий чи немайновий) є похідним від обраного позивачем 

(потерпілою особою) способу відшкодування моральної шкоди. Якщо позивач 

просить відшкодувати моральну шкоду грошима або майном, то така позовна 

вимога набуває майнового характеру. Якщо ж позивач вибрав інший спосіб 
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відшкодування моральної шкоди, який не має грошового вираження 

(спростування неправдивих відомостей, прилюдне вибачення тощо), то така 

вимога є немайновою. Таким чином, позовна вимога про відшкодування 

моральної шкоди грошима або майном є майновою, а вимога про відшкодування 

моральної шкоди в інший (немайновий) спосіб є немайновою вимогою [459]. Як 

вбачається, Радомишльський районний суд Житомирської області у наведеній 

ухвалі поклав в основу підхід, сформований Науково-консультативною радою при 

Вищому адміністративному суді України у правовому висновку стосовно 

визначення належності позовної вимоги про відшкодування моральної шкоди до 

вимог майнового чи немайнового характеру [460].      

На наш погляд, з аргументами, наведеними Радомишльським районним 

судом Житомирської області у зазначеній вище ухвалі, необхідно погодитися. 

Вимога про відшкодування моральної шкоди є нічим іншим як звичайною 

вимогою майнового характеру, а позов про відшкодування моральної шкоди 

грошима є майновим позовом. Той, хто стверджує протилежне, фактично 

здійснює підміну понять – характеристику вимоги та того способу захисту, який її 

характеризує, заміняє характеристикою права, яке підлягає захисту, що не є 

тотожним. Одне і те ж порушене право може захищатися різними способами 

захисту, право вибору якого належить позивачу. Як і майнові права, які можуть 

захищатися як через пред’явлення майнових, так і немайнових вимог, так і 

немайнові права, зокрема особисті немайнові права, можуть захищатися як через 

немайнові, так і майнові вимоги. Фактично, зазначене  підтверджує  вже цитована  

ст.280 ЦК, яка передбачає, що якщо фізичній особі внаслідок порушення її 

особистого немайнового права завдано майнової та (або) моральної шкоди, ця 

шкода підлягає відшкодуванню. Відтак, сплата судового збору за пред’явлення 

позовів про відшкодування моральної шкоди повинна здійснюватися як з вимог 

майнового характеру. 

Однак необґрунтованим, на наш погляд, слід визнати використаний у Законі 

України «Про судовий збір» підхід щодо встановлення спеціальної підвищеної 

ставки судового збору за пред’явлення позовів про відшкодування моральної 
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шкоди у справах про захист честі та гідності. Якщо щодо інших вимог майнового 

характеру позивачі-фізичні особи сплачують 1 відсоток ціни позову, але не менше 

0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, то щодо зазначеної категорії справ 

Закон України «Про судовий збір» передбачає сплату судового збору у розмірі 1,5 

відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб (п.п.5 п.1 ч.2 ст.4 Закону). При цьому, як вбачається, 

максимальний розмір судового збору у таких справах взагалі не обмежений 

жодним чином.  

Історія цього питання свідчить, що запровадження такого підходу було 

викликане запобіганням поширенню у практиці зловживань позивачів при 

пред’явленні необґрунтованих позовів із завищеними розмірами моральної шкоди 

у справах про захист честі та гідності, коли внаслідок цього закривалися навіть 

засоби масової інформації. Однак уважаємо, що такий підхід був виправданий на 

початкових етапах запровадження інституту моральної шкоди. На сьогодні цей 

підхід виглядає дискримінаційним та таким, що не сприяє належному захисту 

цього права. З огляду на ту увагу, яку мають на сьогодні особисті немайнові права 

в системі усіх прав людини, держава повинна була б сформувати належні 

механізми відшкодування й моральної шкоди. Доцільно було б усунути можливі 

зловживання позивачів у таких справах через інші важелі, наприклад, через 

втілення у законодавстві більш детальних критеріїв обчислення моральної шкоди, 

ніж створення банальних перешкод людині у зверненні до суду за захистом 

порушеного права через безсилість держави у вирішенні цього питання. На 

сьогодні, на наш погляд, це призводить до заниження стягуваних фактично 

завданих сум моральної шкоди, через що ця шкода взагалі залишається не 

відшкодованою, а особисте немайнове право на честь та гідність незахищеним.  

Аналіз судової практики також свідчить, що українські суди не 

задовольняють в повному обсязі заявлений позивачем розмір моральної 

немайнової шкоди і, як правило, зменшують його як мінімум удвічі. Тому такий 

спосіб вирішення питань немайнової шкоди важко назвати однозначно 
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правильним. Якщо ЄСПЛ визнає, що точний підрахунок розміру моральної шкоди 

неможливий, то суд має брати до уваги аргументи обох сторін і на рівні їх 

співставлення визначати такий розмір у судовому рішенні. Але наперед з 

позивача брати більші кошти за судовий збір – це однозначно неправильно. 

Більше того, в силу ст. 23 ЦК слід визнати, що будь-яке правопорушення завдає 

особі моральної шкоди, тому такий факт очевидний. Однак  додатково 

«заробляти» державі кошти на тому, що завдана шкода є немайновою, 

некоректно, оскільки суперечить ст. 3 Конституції України. Вважаємо, що 

правова система України має бути розрахована на застереження випадків 

правопорушень. Тому у разі доведення факту правопорушення у суді варто з 

правопорушника стягувати штраф, а не встановлювати додаткові перешкоди на 

шляху відновлення прав позивача.  

Превентивні позови. Традиційна теорія цивільного процесу та судового 

захисту побудована на тому, що звернення в суд здійснюється за захистом вже 

порушеного права. Як зазначалося вище, власне і поняття захисту, що його 

здійснює суд, традиційно зводиться до відновлення вже порушеного права, а 

функції суду пов’язуються саме із захистом. Охорона прав у цивілістичному 

процесі в основному здійснюється іншими органами, насамперед, органами 

нотаріату. Стосовно особистих немайнових прав, то ЦК, наприклад, розглядає 

питання їх охорони як діяльності, спрямованої на запобігання порушенням прав, 

через поняття забезпечення здійснення особистих немайнових прав. Так, ч.1 

ст.273 ЦК передбачає, що органи державної влади, органи влади Автономної 

Республіки Крим, органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень 

забезпечують здійснення фізичною особою особистих немайнових прав. Таке 

забезпечення здійснення особистих немайнових прав є нічим іншим як їх 

охороною.  

Однак необхідно визнати, що питання профілактики порушень особистих 

немайнових прав унаслідок їх надзвичайної важливості є досить актуальним. 

Як зазначає Н.В.Коробцова, враховуючи специфіку особистих прав, можна 

стверджувати, що не завжди порушене особисте право піддається повному 
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відновленню (наприклад, право на життя,  охорону здоров’я тощо) [461]. Таке 

твердження є цілком обґрунтованим. Людина, яка внаслідок порушення її права 

на охорону здоров’я, стала інвалідом,  може вже ніколи не відновити це здоров’я 

до первісного стану, не кажучи вже про право на життя, якого особа може бути 

позбавлена. Відтак, ст. 282 ЦК цілком виправдано визначає, що фізична особа має 

право вимагати усунення небезпеки, створеної внаслідок підприємницької або 

іншої діяльності, яка загрожує життю та здоров’ю. Таким чином, особливості 

окремих особистих немайнових прав полягають в тому, що у випадку їх 

порушення вони вже не підлягатимуть відновленню, а відтак ті компенсаційні 

способи захисту, якими відновлюються порушені права, є неприйнятними у таких 

випадках. Більш легким та правильним було б взагалі запобігти різного роду 

порушенням цих особистих немайнових прав та тим наслідкам, до яких 

призводять ці порушення. І тут відразу ж у вічі кидається недосконалість 

загальних положень ЦПК щодо охорони та захисту матеріальних прав. 

Так, згідно з ч.1 ст.4 ЦПК кожна особа має право в порядку, встановленому 

цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів. При цьому, очевидним є те, що 

можливість захисту або ж охорони ще не порушених прав ЦПК не передбачає 

взагалі.  

Однак ще у минулому столітті у радянській теорії цивільного процесу 

науковцем Е.М. Мурадьян була висловлена думка про необхідність існування та 

широкого впровадження у практику превентивного позову, тобто позову, який 

випереджає в часі акт відповідача, що оцінюється позивачем як порушення чи 

загроза порушення його права [462, с. 46-54]. При цьому, на її думку, якщо у 

превентивних позовів і є майбутнє, то це, насамперед, у сфері екології. Тут 

негативні наслідки екологічно сумнівної діяльності невідворотні. А тому судовий 

захист повинен будуватися, насамперед, не за типом зрілого позову (порушено-

відшкодовано), а шляхом превенції [463, с. 26]. 

Загалом з таким твердженням необхідно погодитися. При цьому не потрібно 

забувати, що при доцільності превенції у сфері екології йдеться на сьогодні ні про 
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що інше, як про захист особистого немайнового права людини на безпечне для 

життя і здоров’я довкілля, визначене ст.293 ЦК. Очевидно, що легше запобігти 

порушенню цього права, ніж відновити його потім після порушення. Саме це є 

основою й змісту ст. 282 ЦК, яка передбачає, що фізична особа має право 

вимагати усунення небезпеки, створеної внаслідок підприємницької або іншої 

діяльності, яка загрожує життю та здоров'ю. 

На превенції побудований і механізм захисту особистих немайнових прав, 

що виникають з авторських правовідносин. 

Так, наприклад, п. «д» ч.1 ст.52 Закону України «Про авторське право та 

суміжні права», зокрема, передбачає, що при створенні загрози неправомірного 

використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав суб'єкти 

авторського права і (або) суміжних прав мають право вимагати припинення 

підготовчих дій до порушення авторського права і (або) суміжних прав, у тому 

числі призупинення митних процедур, якщо є підозра, що можуть бути пропущені 

на митну територію України чи з її митної території контрафактні примірники 

творів, фонограм, відеограм, засоби обходу технічних засобів захисту, в порядку, 

передбаченому Митним кодексом України [464; 465]. Очевидним є те, що у таких 

випадках суб’єкт авторського права повинен пред’явити заяву про порушення 

кримінальної справи на підставі ст. 176 КК і відповідний превентивний позов, але 

в межах кримінального процесу.  

З урахуванням наведеного, вважаємо, що завданням науки на сьогодні є 

розробка механізмів якнайбільш широкого впровадження у законодавство та 

використання на практиці усіх тих можливостей, які надає для захисту 

матеріальних прав, насамперед, особистих немайнових, інститут превентивного 

позову. Для цього доцільно ще раз проаналізувати існуючі способи захисту 

особистих немайнових прав, визначити випадки більш доцільного запобігання 

порушенням цих прав, ніж їх відновлення, та внести пропозиції щодо 

вдосконалення чинного законодавства. 

Проблеми спрощеного позовного провадження. За сучасною моделлю 

цивільного судочинства справи, що виникають з особистих немайнових 
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правовідносин, можуть розглядатися як у порядку загального, так і в порядку 

спрощеного позовного провадження. Загальне позовне провадження у сучасному 

цивільному судочинстві існувало завжди, натомість запровадження спрощеного 

позовного провадження розглядається у правовій науці як новела чинного  ЦПК в 

редакції 2017 року [466], [467], яка позитивно сприймається окремими 

науковцями [468, с.143-146], а також щодо неї висловлюються істотні 

застереження [ 469, с. 46-50], [ 470, с.164-170 ].  

З аналізу ч.4 ст.19 ЦПК вбачається, що спрощене позовне провадження 

втілене з метою забезпечення у низці справ пріоритету їх швидкого вирішення. У 

науці зазначаються такі особливості спрощеного позовного провадження, як: 1) 

скорочені строки подання заяв по суті справи (15 днів для відзиву, 10 днів – для 

пояснень на відзив, строки подання інших заяв встановлюються судом); 2) 

підготовче засідання не проводиться; 3) справа розглядається без повідомлення 

сторін за наявними матеріалами – суд досліджує докази та письмові пояснення, 

викладені в заявах по суті справи; 4) за клопотанням сторони справа 

розглядається у судовому засіданні з викликом сторін, однак суд може відмовити 

у цьому за наявності одночасно двох умов: предметом позову є стягнення 

грошової суми у розмірі, який не перевищує 100 прожиткових мінімумів, та 

характер правовідносин і предмет доказування не вимагають проведення судового 

засідання з викликом сторін [ 471]. 

На наш погляд, не дивлячись на усі ті потенційні позитиви, які містить 

спрощене позовне провадження, його правове регулювання не можна визнати 

належним, у зв’язку з чим на практиці вбачається неоднаковий підхід щодо 

можливості вирішення в порядку спрощеного позовного провадження справ, що 

виникають з особистих немайнових правовідносин.  

Аналіз судової практики свідчить про відсутність у ній єдиного підходу до 

вирішення питання щодо віднесення справи до категорії малозначних та розгляд її 

у спрощеному позовному провадженні. Так, наприклад, відкриваючи 

провадження у справі про спростування недостовірної інформації, захист честі, 

гідності та ділової репутації, Дніпровський районний суд м. Києва вирішив 
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розглядати цю справу в порядку спрощеного позовного провадження [472]. 

Аналогічний висновок зробив і Солом’янський районний суд міста Києва у справі 

про визнання інформації недостовірною, про спростування недостовірної 

інформації та відшкодування моральної шкоди [473]. Натомість зовсім 

протилежними є висновок іншого суду у по суті аналогічній справі [474]. При 

цьому, як вбачається з ухвал судів у всіх наведених справах, суд фактично при 

вирішенні питання щодо виду позовного провадження не аналізував усі наведені 

у ст.274 ЦПК критерії, хоча повинен був це робити. Відтак, вбачається, що суди 

досить спрощено підходять до вирішення на практиці питань малозначності 

справ.     

Аналізуючи наведені критерії визначення виду позовного провадження, 

Н. Ю. Голубєва та І. В. Андронов вказують на складність для суду вирішення 

цього питання. На їх погляд, стосовно немайнових позовів ситуація виглядає ще 

більш складною, ніж щодо майнових. Значення одного й того самого 

суб’єктивного немайнового права може бути різним для різних осіб. Для однієї 

особи її репутація нічого не важить, а для когось захист репутації – принципове 

питання. Тому оцінити, який з немайнових позовів є малозначним, для судів буде 

непросто. Тим більше у судді завжди буде спокуса віднести справу до категорії 

малозначних, оскільки такі справи можна буде розглядати за спрощеною 

процедурою [475, с. 8]. 

Досить подібної до наведеної думки дотримується й А. В. Помазанов. Так, 

аналізуючи термін «малозначність», він зазначає, що його доцільно вживати 

винятково для майнових спорів, де основним критерієм значущості справи 

виступає ціна позову. Зазначене, таким чином, відповідатиме підходам, визнаним 

у більшості розвинених держав світу. Коли ж йдеться про немайнові спори, наявні 

на сьогодні критерії їх «значущості» не відповідають вимогам забезпечення права 

сторін на справедливий суд. Відтак, на його думку, немайнові спори має бути 

винесено за межі охоплення категорією малозначних. Такі міркування 

засновуються, передусім, на положеннях ст. З Конституції Україні, відповідно до 

якої людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 
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визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Віднесення на практиці 

особистих немайнових прав до малозначних є хибним та суперечить 

конституційним нормам, адже саме судовий захист особистих немайнових прав 

забезпечує реалізацію Основного Закону в цій частині [476, с. 8]. 

На наш погляд, питання віднесення у судовій практиці немайнового спору до 

категорії малозначних дійсно може бути непростим. Однак із наведеними 

думками слід погодитися лише частково. Так, значення одного й того самого 

суб’єктивного немайнового права може бути різним для різних осіб, як про те 

зазначають Н.Ю.Голубєва та І.В.Андронов, хоча зазначене стосується не лише 

суб’єктивних немайнових прав. Аналогічне твердження можна привести й щодо 

майнових правовідносин. Якщо для одного сума у сто розмірів прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб може бути дійсно значною, то для іншого це 

може бути дріб’язком.  

Навряд чи доцільно погодитися і з думкою щодо винесення за межі 

охоплення категорією малозначних усіх немайнових спорів та неконституційності 

протилежного. При вирішенні питання про віднесення справ до малозначних слід 

виходити з наступних положень, що поняття немайнових спорів є значно 

ширшим, ніж тих, що виникають у зв’язку із захистом визначених у ст.3 

Конституції життя, здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки людини як 

найвищої соціальної цінності. Законодавство передбачає й низку інших особистих 

немайнових прав, які очевидно не можна вважати такою цінністю. Крім того, 

доцільно проаналізувати рішення ЄСПЛ і сформувати відповідну Конвенцію про 

захист прав та основоположних свобод перелік з тих прав та свобод, які 

найбільше розглядаються цим судом і яким приділено в рішеннях особливу увагу. 

Не потрібно забувати також й те, що спір може виникати щодо захисту особистих 

немайнових благ не фізичних, а юридичних осіб чи держави, які також не 

розглядаються ні Конституцією, ні іншими актами в Україні як найвища 

соціальна цінність.  

У зв’язку з наведеним, уважаємо, що через те, що при віднесенні спорів, які 

виникають з особистих немайнових правовідносин, до малозначних відсутній 
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такий об’єктивний критерій, як ціна позову, тому вирішення цього питання 

потребує детального аналізу усіх обставин справи, доказів, а також урахування 

позиції сторін, сутності і змісту заперечень проти позову та інших документів. 

Примітивний поверховий аналіз може призвести до суттєвого порушення прав 

суб’єктів процесуальних правовідносин через неможливість їх скоритися тими 

процесуальними гарантіями, які надає розгляд справи в порядку загального 

позовного провадження. 

 

3.4. Проблемні аспекти окремого провадження у справах, що виникають 

з особистих немайнових правовідносин [477]   

 

Цивільні справи, що виникають з особистих немайнових правовідносин, 

розглядаються також в окремому провадженні. Визначений у ЦПК перелік справ, 

які розглядаються в порядку окремого провадження, прямо вказує, що окремі з 

них цілком і повністю спрямовані на охорону саме особистих немайнових прав. 

Такими, наприклад, є справи про усиновлення, в яких знаходять свою охорону 

особисті немайнові права на сім’ю, материнство та батьківство, доволі часто 

пов’язані зі зміною імені, прізвища та по батькові тощо, справи про надання особі 

психіатричної допомоги в примусовому порядку та справи про примусову 

госпіталізацію до протитуберкульозного закладу, в яких знаходять свою охорону 

права на медичну допомогу та на охорону здоров’я, справи про видачу і 

продовження обмежувального припису, спрямовані на охорону прав на особисту 

недоторканність тощо [ 477, c.41]. 

На наш погляд, саме зазначені справи, в яких знаходять свою охорону 

особисті немайнові права, через їх різну правову природу значно ускладнили 

розуміння у правовій науці й правової природи самого окремого провадження. 

На відміну від позовного провадження, визначення якого ЦПК не надає, у ч.1 

ст.293 ЦПК окреме провадження визначається як вид непозовного цивільного 

судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження 

наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони 
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прав, свобод та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих 

немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності 

неоспорюваних прав. Таким чином, процесуальний закон цілком очевидно 

визначає окреме провадження як таке, що спрямоване на охорону, зокрема, й 

особистих немайнових прав, а також й створення умов здійснення особою 

особистих немайнових прав [478, c.18-19]. Необхідно погодитися з С.Я.Фурсою, 

що всі справи окремого провадження, за винятком справ про оскарження 

нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні, незважаючи на зовнішні відмінності, 

мали внутрішню єдність, що відрізняла їх від цивільних справ позовного 

провадження і справ, що виникали з адміністративно-правових відносин [328, с. 

14-15].       

При дослідженні правової природи окремого провадження через визначення 

його ознак, відмінних від позовного провадження, зазначалося, що сутністю 

окремого провадження за предметом судового розгляду та об’єктом судового 

захисту є те, що в ньому відсутній спір про право, об’єктом судового захисту є, 

перш за все, охоронюваний законом інтерес, а предметом судової діяльності – 

встановлення певних юридичних фактів та станів із метою подальшого здійснення 

зацікавленими  особами суб’єктивних прав, специфічна судова процедура, 

суб’єктами процесуальних правовідносин є заявник та зацікавлена особа, а 

процесуальним засобом порушення справ є заява (скарга) [411, с. 32], [328, с. 15]. 

Вважаємо, що з огляду на всеосяжність цивільної юрисдикції підхід до 

визначення правової природи окремого провадження через його відмінність від 

позовного провадження у науці того часу був виправданий.  

В аспекті розгляду справ, що виникають з особистих немайнових 

правовідносин, виникла проблема розмежування видів проваджень (фактично 

позовного та окремого), в яких розглядаються справи про спростування 

недостовірної інформації, зокрема, в тих випадках, коли особа, яка її поширила, 

або ж є невідомою, або ж померла.  

За загальними положення ЦПК розгляд справ про спростування 

недостовірної інформації здійснюється у позовному провадженні, а відповідачем 
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у таких справах є особа, яка поширила таку інформацію. Однак цілком зрозуміло, 

що позовне провадження може використовуватися лише там, де є дві сторони. У 

випадку відсутності відповідача  механізми позовного провадження є 

неприйнятними для вирішення цивільної справи. Відтак, у судовій практиці 

виникла проблема використання можливостей позовного провадження для 

спростування недостовірної інформації у тих випадках, коли особа, яка поширила 

інформацію, або ж невідома, або ж померла [478, c. 19].   

Абз.3 ч.4 ст.277 ЦК передбачає, що якщо особа, яка поширила недостовірну 

інформацію, невідома, фізична особа, право якої порушено, може звернутися до 

суду із заявою про встановлення факту недостовірності цієї інформації та її 

спростування. З огляду на важливість особистого немайнового права на честь та 

гідність такий підхід законодавця виглядає виправданим. Розгляд справи в 

порядку окремого провадження дозволяє фізичній особі фактично захисти її 

порушене права навіть тоді, коли невідома особа-порушник. Однак, аналізуючи 

наведену ситуацію, Р.О.Стефанчук з цього приводу зазначав, що складнішими 

видаються випадки, коли поширювачем неправдивої інформації, що порочить 

честь, гідність та репутацію, є фізична особа, яка померла чи вважається такою 

згідно  з чинним законодавством. Тому розгляд таких справ має відбуватись у 

порядку окремого провадження. В такому ж порядку повинні розглядатися справи 

щодо поширення неправдивих відомостей, що порочать честь, гідність та 

репутацію, у випадку, коли неможливо фактично встановити особу порушника 

[479, с. 115]. 

Такий підхід, на наш погляд, потребує свого уточнення, оскільки він не є 

універсальним. Дійсно, можна було б говорити про використання окремого 

провадження при розгляді справ про спростування відомостей, поширених 

померлою особою, однак лише у випадку, коли потерпілий обрав спосіб захисту, 

спрямований на спростування цієї інформації, та не має на меті відшкодовувати 

заподіяну йому моральну та матеріальну шкоду. Однак у випадку, коли внаслідок 

поширення недостовірних відомостей померлою особою потерпілому була 

заподіяна моральна чи матеріальна шкода, механізми окремого провадження є 
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неприйнятними для задоволення цих вимог. У таких випадках усі вимоги, 

зокрема, й щодо визнання поширеної інформації недостовірною, підлягають 

розгляду в порядку позовного провадження. Якщо ж використавши можливості 

окремого провадження, потерпілий отримав рішення суду про встановлення 

факту недостовірності поширеної померлим інформації, та надалі він 

намагатиметься стягнути заподіяну йому шкоду з правонаступників померлого, 

встановлені рішенням суду у справі окремого провадження факти не матимуть 

преюдиційного значення, а позивачу необхідно буде доводити факт 

недостовірності поширеної інформації ще раз, вже у позовному провадженні. 

Відтак, за таких умов потерпілому недоцільно звертатися до суду за захистом 

своїх прав в порядку окремого провадження, а необхідно відразу ж звертатися до 

суду в порядку позовного провадження, відповідачем в якому буде спадкоємець 

померлого [ 477, c.42].   

З огляду на сучасний стан розвитку судових юрисдикцій на сьогодні 

дослідження правової природи окремого провадження лише через визначення 

його відмінності від позовного провадження вже не виглядає прийнятним. Як 

зазначає з цього приводу І.В.Удальцова, висновками щодо відмінностей правової 

природи окремого та позовного провадження завжди й обмежувалася сутнісна 

характеристика окремого провадження, оскільки теоретики цивільного процесу не 

виходили за межі тлумачення законодавства в напрямі протиставлення справ 

окремого та позовного провадження [411, с. 32]. Однак, як вбачається з аналізу 

діючого вже на сьогодні переліку справ окремого провадження, вони є зовсім 

різними за своїми цільовими характеристиками. 

Так, безспірним є те, що задекларованій у ст.293 ЦПК меті підтвердження 

наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони 

прав, свобод та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих 

немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності 

неоспорюваних прав відповідають такі справи, як справи про встановлення 

фактів, що мають юридичне значення (п.5 ч.2 ст.293 ЦПК), обмеження цивільної 

дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення 
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цивільної дієздатності фізичної особи (п.1 ч.2 ст.293 ЦПК), надання 

неповнолітній особі повної цивільної дієздатності (п.2 ч.2 ст.293 ЦПК), визнання 

фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою (п.3 ч.2 ст.293 

ЦПК) тощо. Однак  очевидним також є й те, що навряд чи цій меті відповідають 

справи про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку (п.9 ч.2 

ст.293 ЦПК), примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу (п.10 

ч.2 ст.293 ЦПК) чи справи про розкриття банком інформації, яка містить 

банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб (п.11 ч.2 ст.293 ЦПК), 

справи про видачу і продовження обмежувального припису (ст.350-1 ЦПК). 

Відтак, очевидним є те, що правова природа окремого провадження на сьогодні є 

значно складнішою від тієї, що задекларована ЦПК [478, c.20-21]. 

Наслідком наведеного стало те, що у науці впродовж останніх років 

дослідження правової природи окремого провадження здійснюється не через 

визначення відмінностей окремого провадження від позовного, а через 

відповідність цих справ меті правосуддя загалом. Як зазначає, наприклад, 

В.В.Комаров, юридична природа окремого провадження повинна досліджуватися 

в межах загальної проблеми права на судовий захист і предметної характеристики 

правосуддя та його функцій [480, с. 15]. Саме так проводили аналіз вчені права на 

позов і відповідно особливості позовного провадження в радянський період [481; 

482]. З урахуванням того, що правосуддя спрямоване на захист порушеного права, 

чого в окремому провадженні немає, робиться висновок про невідповідність 

правової природи окремого провадження правовій природі судочинства. Так, 

зокрема, І. В. Удальцова зазначає, що встановлення фактів, які мають юридичне 

значення, як юридична діяльність за своєю спрямованістю є управлінською, а не 

правосудною, тому діяльність суду в окремому провадженні більшою мірою тяжіє 

до діяльності адміністративних органів [411, с. 34]. 

В. М. Аргунов, дослідивши історію окремого провадження, зазначив, що ця 

історія – це перерозподіл компетенції між судом та іншими державними 

органами, коли з тих чи інших причин стає неможливим або ускладненим розгляд 

певних справ іншими державними структурами, і вони передаються на розгляд 
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суду [483, с. 22]. З таким висновком потрібно погодитися. Для цього достатньо 

згадати лише історію компетенції щодо розгляду справ про усиновлення, які 

спочатку розглядалися в адміністративному порядку, але внаслідок чисельних 

зловживань, що були виявлені правоохоронними органами в адміністративному 

процесі усиновлення дітей, справи про усиновлення були передані на вирішення 

судів у порядку окремого провадження.  

На наш погляд, на сьогодні при визначенні доцільності віднесення тієї чи 

іншої справи до справ окремого провадження питання потрібно ставити не лише в 

аспекті відповідності її цільових характеристик сфері правосуддя, як про те 

зазначав В.В.Комаров [480, с. 15], а також в аспекті того, чи відповідає вона 

загалом правовій природі цивільного судочинства [478 , c.21].    

Непроста правова природа деяких справ окремого провадження породжує у 

науці дискусії щодо прийнятності розгляду цих справ у межах окремого 

провадження. Такими, зокрема, є такі категорії справ, пов’язаних з особистими 

немайновими правами фізичної особи, як справи про надання особі психіатричної 

допомоги в примусовому порядку та про примусову госпіталізацію особи до 

протитуберкульозного закладу [484].  

У правовій науці небезпідставно вказують на те, що надання особі 

психіатричної допомоги у примусовому порядку та примусова госпіталізація 

особи до протитуберкульозного закладу зачіпає досить значну кількість 

особистих немайнових прав.  

Так, наприклад, Н.Г.Бурлакова вважає, що у випадку примусової 

госпіталізації до медичного стаціонару безпосереднім чином порушуються 

суб’єктивні права особи: право на охорону здоров’я і медичну допомогу, право на 

охорону гідності особистості, права і свободи на особисту недоторканність, 

свободу пересування, вибір місця проживання [485, с. 39]. І.Сказко у цьому 

питанні йде ще далі та навіть доходить висновку, що надання стаціонарної 

психіатричної допомоги є обмеженням права на свободу і особисту 

недоторканність людини, оскільки вона набуває статусу затриманої особи [486, с. 

216]. В один ряд ставить випадки обмеження свободи людини у кримінальному 
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провадженні та обмеження свободи інфекційно хворих та психічно хворих й 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Частина 1 ст.5 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачає, що 

кожен має право на свободу та особисту недоторканність.   

На наш погляд, порівняння особи, якій психіатрична допомога надається у 

примусовому порядку, з затриманими особами є цілком обґрунтованим. 

Безумовно, обмеження свободи особи у зв’язку з наданням їй медичної допомоги 

у примусовому порядку суттєво відрізняється від інших випадків її обмеження. У 

цих випадках , як правило, йдеться про існування кримінально-процесуальних 

правовідносин та затримання здійснюється у зв’язку з існуванням обґрунтованої 

підозри у вчиненні особою злочину, а саме затримання є або карою їй за вчинений 

злочин, або ж, принаймні, намаганням запобігти злочинній діяльності особи чи її 

перешкоджанню у розслідуванні злочину. Поміщення ж особи  до психіатричного 

закладу чи  до протитуберкульозного закладу для лікування  розглядається 

законодавством, насамперед, як таке, що відповідає  інтересам самої  особи, 

здійснюється, зокрема, й з метою надати їй ту медичну допомогу, якої вона 

потребує. Однак  з погляду самої затриманої людини це, звичайно, не матиме 

суттєвого значення, оскільки у всіх цих випадках вона позбавляється свободи. Не 

бачить суттєвої різниці між цими випадками й сама Конвенція, оскільки, як було 

зазначено вище, законне затримання осіб для запобігання поширенню 

інфекційних захворювань, законне затримання психічно хворих, алкоголіків або 

наркоманів чи волоцюг  стоїть поряд з випадками затримання злочинців [ 477, 

c.43].  

Як вбачається з наукового аналізу особливостей судового провадження у 

справах про надання фізичним особам психіатричної допомоги у примусовому 

порядку, проведеного у вітчизняній правовій науці, то дискусія щодо цих питань 

пов’язана переважно з існуванням у правовій думці Російської Федерації дискусії 

щодо виду провадження у цих справах – окремого чи провадження у справах, що 

виникають з публічних правовідносин [484, с. 223-230], [485, с. 36]. 

На наш погляд, справи про надання особі психіатричної допомоги у 
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примусовому порядку та про примусову госпіталізацію особи до 

протитуберкульозного закладу однозначно та безспірно повинні відноситися до 

компетенції суду, розглядатися судами через вирішення у них питання про 

застосування примусу до особи, обмеження фундаментального особистого 

немайнового права людини на свободу. Однак щодо того, що всі справи про 

примусову госпіталізацію повинні розглядатися в порядку цивільного 

судочинства в окремому провадженні є великі сумніви. На наш погляд, більш 

прийнятним може стати розгляд частини таких справ у порядку адміністративної 

юрисдикції, коли хворі тікають з лікувальних закладів у силу неналежного 

надання медичної допомоги або в інших випадках, а їх намагаються знову в 

примусовому порядку помістити до таких закладів. Зокрема, у ч. 3 ст. 15 Закону 

України «Про психіатричну допомогу» наводиться ситуація, коли власник 

психіатричного закладу має повідомляти про виявлені порушення органи 

Національної поліції або оскаржувати рішення органу  опіки  та піклування 

відповідно до закону, у тому числі до суду. В цій нормі вживається термін 

«власник психіатричного закладу», який у таких ситуаціях має асоціюватися з 

приватними клініками тощо, у якого існує особиста професійна та матеріальна 

заінтересованість. У цій ситуації під особистою професійною заінтересованістю 

маються на увазі професійні інтереси медичних працівників, які зумовлені 

«круговою порукою», оскільки кожен медик потенційно боїться виникнення 

помилок в його професійній діяльності і можливості його притягнення до 

відповідальності тощо. Більше того, йому просто невигідно вступати в 

адміністративний процес, оскільки в такій ситуації йому доведеться витрачати час 

і зусилля у доведенні вини органів опіки та піклування [477, c.43-44].  

Дійсно, можливими в цій сфері слід розцінювати й випадки вчинення 

злочинних дій, коли абсолютно здорову людину обмежуватимуть у свободах, а 

також застосовуватимуть до неї примусові заходи лікування. Тому автор вважає, 

що такі випадки повинні передбачати спеціальну кримінальну відповідальність, а 

також мають застерігатися участю прокурора в таких справах [477, c. 44].  

При цьому, очевидна публічність спірних правовідносин, що виникають з 
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примусового надання медичної допомоги, особливо вбачається у справах про 

примусову госпіталізацію особи до протитуберкульозного закладу. Якщо у 

справах про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку приватність 

відносин, з яких виникає справа, та наявність примусу можна було б обґрунтувати 

не усвідомленням психічно хворою особою доцільності лікування, не 

усвідомленням значення своїх дій, реалізації належного їй права на медичну 

допомогу, а відтак як таке, що здійснюється все ж за її неусвідомленою згодою, то 

цього очевидно немає у справах про примусову госпіталізацію особи до 

протитуберкульозного закладу. Тут очевидною є публічність справи, спрямованої 

не так на захист права особи на медичну допомогу, як на захист прав інших осіб, 

фактично на захист публічного інтересу. Це, на наш погляд, є більш характерним 

для справ адміністративної, а не цивільної юрисдикції. У зв’язку з наведеним  

доцільно було б виключити відповідні положення щодо розгляду в порядку 

окремого провадження справ про надання особі психіатричної допомоги у 

примусовому порядку та про примусову госпіталізацію особи до 

протитуберкульозного закладу з ЦПК з одночасним доповненням КАС 

положенням щодо особливостей розгляду цих справ у порядку адміністративного 

судочинства [ 477, c.44].   

З подібних підстав не можемо погодися і з віднесенням до цивільної 

юрисдикції для розгляду в окремому провадженні і справ про видачу і 

продовження обмежувального припису. 

Так, згідно з п.7 ч.1 ст.1 Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» обмежувальний припис стосовно кривдника – це 

встановлений у судовому порядку захід тимчасового обмеження прав чи 

покладення обов’язків на особу, яка вчинила домашнє насильство, спрямований 

на забезпечення безпеки постраждалої особи. Таким чином, розгляд справи про 

видачу і продовження обмежувального припису фактично спрямовані на 

встановлення різного роду заборон, обмежень, усунення різного роду перешкод 

тощо. Такими, наприклад, можуть бути заборона особі перебувати в місці 

спільного проживання (перебування) з постраждалою особою, заборона 
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наближатися на визначену відстань до місця проживання (перебування), 

навчання, роботи, інших місць частого відвідування постраждалою особою, 

усунення перешкод у користуванні майном, що є об’єктом права спільної сумісної 

власності або особистою приватною власністю постраждалої особи, обмеження 

спілкування з постраждалою дитиною тощо.  

У своєму висновку на проект Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» (№ 5294 від 20.10.2016) Головне науково-експертне 

управління Верховної Ради України не підтримало пропозицію щодо розгляду 

справ про видачу обмежувального припису в порядку окремого провадження. На 

його погляд, запропоновані зміни стосовно видачі обмежувального припису, які 

спрямовані на забезпечення безпеки особи, котра постраждала від домашнього 

насильства, не є предметом регулювання розділу ІV «Окреме провадження» ЦПК. 

Виходячи зі змісту проекту, обмежувальний припис є не стільки підтвердженням 

юридичного факту у розумінні статті 234 ЦПК України (яка визначає види такого 

провадження), скільки покаранням за правопорушення, яке полягає в вчиненні 

насильства над членами сім’ї [487]. Аналогічний висновок підтримало і Головне 

юридичне управління [488 ]. 

На наш погляд, справи про видачу і продовження обмежувального припису 

спрямовані на запобігання в майбутньому порушенням, насамперед, особистих 

немайнових прав, таких як право на свободу, особисту недоторканність, на сім’ю, 

на місце проживання тощо. Підставою для звернення до суду є вже вчинені 

порушником цих прав дії в минулому, що свідчить про можливість їх вчинення і в 

майбутньому. У зв’язку з цим заява про видачу і продовження обмежувального 

припису досить близька за своєю правовою природою до так званих превентивних 

позовів, досліджених  вище, і через це за відсутності спеціальної вказівки у 

законодавстві щодо розгляду її в порядку окремого провадження могла б 

розглядатися в порядку позовного провадження. Такі справи повинні 

розглядатися у позовному провадженні згідно зі спеціально визначеною для них 

законодавством процедурою[ 477, c.45]. 

Крім того, не можна не звернути увагу також на те, що всі зазначені справи 
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(про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку, про 

примусову госпіталізацію особи до протитуберкульозного закладу та про видачу і 

продовження обмежувального припису) об’єднує одна важлива процесуальна 

особливість – необхідність оперативного їх вирішення, строк якого в буквальному 

сенсі обчислюється навіть не днями, а годинами. Саме це, на наш погляд, стало 

причиною віднесення їх законодавцем до справ окремого провадження. Іншого 

пояснення, чому ці справи не розглядаються, наприклад, у порядку позовного 

провадження, не вбачається. Як здається, на думку законодавця, якщо справу 

необхідно розглянути швидко, значить справа повинна розглядатися в порядку 

окремого провадження, хоча такий швидкий спеціальний розгляд можна 

забезпечити і в порядку позовного провадження у термінових випадках. При 

цьому, жодного значення правова природа справи очевидно не має. Таким чином, 

справи окремого провадження у цивільному судочинстві перетворилися фактично 

у набір не поєднаних між собою жодною правовою природою справ,  які з тих чи 

інших причин не можуть бути розглянуті в порядку позовного провадження [477, 

c.45]. 

Авторська позиція зводиться до того, що необхідно застерігати випадки 

відновлення політичних переслідувань громадян за допомогою психіатричної 

«допомоги», як це було за часів радянської влади, коли політичних опонентів 

переслідували шляхом примусового поміщення їх до психіатричних лікарень. 

Тому не можна не враховувати позицію законних представників з приводу 

примусового поміщення особи до психіатричного закладу, а також прокурора. 

Представляється також, що заява лікаря-психіатра про проведення 

психіатричного огляду особи у примусовому порядку, надання особі 

амбулаторної психіатричної допомоги та її продовження в примусовому порядку, 

а також заява представника закладу з надання психіатричної допомоги про 

госпіталізацію особи до закладу з надання психіатричної допомоги у 

примусовому порядку та заява про продовження такої госпіталізації різні за 

терміновістю їх розгляду мають розглядатися узгоджено з питаннями обмеження 

в дієздатності та визнанням особи недієздатною [ 477, c.45-46].   
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 
 

Проведений аналіз захисту особистих немайнових прав у цивільному 

процесі дозволив виявити проблеми у теорії цивільного процесу, законодавстві і 

судовій практиці, що зумовлено традиційним підходом до врегулювання 

основоположних прав і свобод людини в нормах матеріального права і значно 

меншою увагою до них у процесуальному законодавстві.   

1. Встановлено, що чинне процесуальне законодавство, зокрема ЦПК, 

значно розширило поняття «юрисдикція», оскільки охопило фактично у змісті 

одного поняття як питання юрисдикції (підвідомчості), так і питання підсудності. 

Такий підхід не є науково обґрунтованим. Виокремлення законодавством підвидів 

юрисдикції (предметної, суб’єктної, територіальної та інстанційної), проведене за 

різними критеріями, не сприяє науковому аналізу. Якщо предметна та суб’єктна 

юрисдикція розмежовує юрисдикцію судочинств, то територіальна та інстанційна 

юрисдикція проводять розмежування вже між судами, що розглядають справи в 

межах цивільного судочинства, тобто вже виокремленого виду судочинства за 

наведеними вище критеріями предметності та суб’єкта (підсудність). Розгляд їх як 

однотипних понять є неприйнятним.  

2. Вбачається, що чинний ЦПК визначив лише два критерії у визначенні 

цивільної юрисдикції справ – характер спірних правовідносин та відсутність 

положень законодавства щодо віднесення окремих справ до справ інших 

юрисдикцій. Така сукупність критеріїв є недостатньою для якісного врегулювання 

цього питання законодавством. Очевидним доказом правильності такого висновку 

є Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Шестопалова проти 

України». 

3. Доведено, що замість створення чітких правил юрисдикції судів і 

вирішення справ спеціалістами в певних галузях знань – суддями окремі вчені 

пропонують альтернативну юрисдикцію, яка орієнтує на хаос, коли дві однакові 

справи будуть знаходитися на розгляді в різних судах, а позивач обиратиме 

зручний для себе вид судочинства і відповідний суд. При впровадженні такої 
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теоретичної гіпотези в норми процесуального законодавства вийде, що 

спеціалізація судів у різних видах судочинства не потрібна. Тому вважаємо 

важливим і необхідним більше уваги приділити розмежуванню компетенції судів 

у законодавстві і виробленню певних критеріїв, щоб це питання не вирішували 

самі суди у власних постановах з урахуванням власних інтересів. 

4. Доцільним є поширення на процедуру вирішення Вищим судом з 

питань інтелектуальної власності справ, віднесених до його компетенції, 

положень ЦПК, а не ГПК. Застосування цивільного процесуального 

законодавства до спорів, які виникають з особистих немайнових правовідносин та 

пов’язані з правами інтелектуальної власності, більше сприятиме захисту цих 

особистих немайнових прав. 

5. Аналіз судової статистики начебто свідчить про невелику кількість 

справ, що виникають із немайнових правовідносин, у судовій практиці. Однак 

така статистика є умовною. Значна кількість справ, що виникають з особистих 

немайнових правовідносин, за галузевою ознакою відображені в інших 

підрозділах статистичних матеріалів. Проблемні питання в статистичних звітах 

діяльності судів випливають з не зовсім чіткого формування поняття «особисті 

немайнові права» в нормах матеріального права, а саме в ЦК, СК та інших. 

Зокрема, в назві Конвенції про захист прав та основоположних свобод зроблено 

відмежування понять «право» і «основоположна свобода», але ні в Конвенції, ні в 

ЦК більш або менш чіткого розмежування цих термінів не існує. Тому можна 

лише формально визначати, що втрачає особа при обмеженні її в дієздатності або 

при визнанні її недієздатною, однак, на наш погляд, тут варто говорити про 

основоположну свободу діяти на власний розсуд. Тому і такі справи слід 

розцінювати як пов’язані з особистим немайновим правом, що включає 

основоположну свободу тощо. 

6. Перелік ймовірних сторін у ч.2 ст.48 ЦПК не виглядає достатнім. 

Сторонами у цивільному процесі може бути й територіальна громада, а загалом 

будь-хто, хто визнаний суб’єктом матеріального правовідношення. Тому 

запропоновано ч.1 ст. 46 ЦПК викласти в такій редакції: «1. Здатність мати 
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цивільні процесуальні права та обов’язки сторони, третьої особи, заявника, 

заінтересованої особи (цивільна процесуальна правоздатність) мають усі фізичні і 

юридичні особи, держава, територіальна громада, а також інші суб’єкти чи 

утворення, визнані суб’єктами матеріальних правовідносин»; а ч.2 ст. 48 так: «2. 

Позивачем і відповідачем можуть бути фізичні і юридичні особи, держава, 

територіальні громади чи інші суб’єкти чи утворення, визнані суб’єктами 

матеріальних правовідносин». 

7. Уважається, що ч.1 ст. 46 ЦПК можна було б викласти в такій 

редакції: «1. Здатність мати цивільні процесуальні права та обов’язки сторони, 

третьої особи, заявника, заінтересованої особи (цивільна процесуальна 

правоздатність) мають усі фізичні і юридичні особи, держава, територіальна 

громада, а також інші суб’єкти чи утворення, визнані суб’єктами матеріальних 

правовідносин»; ч.2 ст. 48 необхідно було б викласти в такій редакції: «2. 

Позивачем і відповідачем можуть бути фізичні і юридичні особи, держава, 

територіальні громади чи інші суб’єкти чи утворення, визнані суб’єктами 

матеріальних правовідносин». 

8. Обгрунтовано, що концепція посттанативних прав не може бути 

адекватно сприйнята і безпосередньо відображена в законодавстві в силу 

звичного тлумачення поняття «правоздатність» фізичної особи, оскільки 

існування прав особи після її смерті є неможливим. Інакше слід визнати покійного 

правоздатною особою. Тому не можна говорити про безпосередні права покійної 

людини, але можна і потрібно встановлювати інтереси такої особи, що неодмінно 

визначатиметься при тлумаченні заповіту, умов договору довічного утримання 

тощо і відповідатиме концепції врахування інтересів ненародженої дитини. На 

сьогодні стан розвитку матеріальних правовідносин, особливо особистих 

немайнових, вже перебуває на тому етапі, що можна та необхідно визнавати 

певну спеціальну правосуб’єктність і за померлими особами, надаючи визначеним 

живим суб’єктам можливість їх захисту у суді. Необхідно визнати, що смерть 

людини не призводить до припинення її окремих особистих немайнових прав. Ці 

права, на наш погляд, трансформуються в інтереси покійного, а забезпечується їх 
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дотримання уповноваженими ним у заповіті чи в інших розпорядженнях на 

випадок смерті особами, або ж визначеними законом особами. 

9. Визначено, що у разі поширення недостовірної інформації про 

покійного, зокрема видатного автора, будуть захищатися його інтереси на чесне 

ім’я, але одночасно права та інтереси тих спадкоємців, які пов’язують своє ім’я з 

іменем автора, мають добру пам’ять про нього, а також використовують його 

здобутки – інтелектуальну власність. Якщо ж проаналізувати наступне судове 

рішення з приводу припинення правопорушення, пов’язаного з поширенням 

недостовірної інформації про покійного, то в інтересах покійного матиме  місце  

рішення про спростування такої інформації. Це положення одночасно вигідне 

також його спадкоємцям, які вимагатимуть й відшкодування завданої моральної і 

можливої матеріальної шкоди саме їм, оскільки покійному за зрозумілих причин 

таке відшкодування присудити суд не зможе. 

10. Прецедентний характер Рішення ЄСПЛ в справі ««East/West Alliance 

Limited» проти України» важко переоцінити для українського цивілістичного 

процесу, оскільки позивачем і заявником до ЄСПЛ виступало підприємство, а не 

посадові (фізичні) особи підприємства, тим не менш завдана останнім моральна 

шкода увійшла до розрахунку загальної суми сатисфакції. У зв’язку з цим 

традиційний для української правової системи підхід до визначення позивача в 

справі наштовхнувся на прецедент, який до останнього часу поки що в Україні не 

відтворюється в судовій практиці. Автор вважає, що така позиція ЄСПЛ 

необґрунтована будь-якими доказами (збільшення заробітної плати керівників 

підприємства у зв’язку зі збільшенням обсягів їх роботи тощо) і суперечить 

принципу диспозитивності, оскільки присудження загальної суми сатисфакції 

підприємству будь-яким чином не впливає на відшкодування завданої 

керівництву підприємства моральної шкоди тощо. Тому істотні ускладнення в 

процесуальному становищі суб’єктів цивільного процесу можуть виникати й з 

рішень ЄСПЛ, а не тільки з теоретичних концепцій учених. 

11. Надання пошуковими системами інформаційних послуг з пошуку 

інформації в Інтернет фактично є нічим іншим, як сприянням її поширенню, 



 322 

донесенню інформації до споживача, розповсюдженню серед кола суб’єктів-

користувачів мережі Інтернет. Через це пошукова система не може бути ніким 

іншим у справі як відповідачем. Рішення суду стає обов’язковим до виконання 

особою, якщо вона брала участь у справі і щодо неї в рішенні міститься 

встановлене судом зобов’язання. Тому саме на пошукову систему може бути 

покладений обов’язок здійснити розшук відповідної інформації на всіх сайтах і її 

анулювання. Така позиція автора зводиться до того, що сучасні пошукові системи 

настільки ускладнені, що пересічним громадянам і навіть фахівцям знайти 

інформацію і її знищити представляється неможливим. Оскільки пошукові 

системи займаються публічною діяльністю, то вони і мають виконувати рішення 

судів. Доволі часто навіть правопорушники, розміщуючи інформацію на сайті, не 

уявляють, де вона може опинитися і ким буде використана, тому саме фахівці 

пошукових систем мають застерігати і ліквідовувати випадки правопорушень. 

12. Право на звернення із заявою до суду у справах про надання 

психіатричної допомоги у примусовому порядку повинне також бути надане 

органу опіки та піклування, а також родичам хворого при дотриманні ними 

попереднього досудового порядку вирішення питання щодо відповідного 

звернення до суду з заявою самого лікаря-психіатра, наприклад, у тих випадках, 

коли лікар-психіатр відмовився від звернення до суду з заявою, або ж не 

розглянув її у встановлений законом строк. При цьому, для запобігання 

зловживань родичами своїми правами можна було б передбачити також 

справедливий розмір сатисфакції - відшкодування моральної шкоди, коли 

звернення до суду буде безпідставним. Але необхідно визнати, що прояв агресії, 

неадекватної поведінки особи відбувається в сім’ях, в місцях проживання тощо, 

тому саме такі особи, які постраждали від поведінки хворої людини, повинні мати 

право на звернення до суду. 

13. Уточнено позицію, що у справах про надання психіатричної допомоги 

у примусовому порядку необхідно передбачити обов’язкову участь адвоката, 

котра має замістити обов’язкову участь прокурора. Обов’язкову участь адвоката 

можна забезпечити в межах механізмів безоплатної правової допомоги, правове 
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регулювання надання якої у зазначеній категорії справ виглядає недосконалим. 

Зокрема, практично вирішити питання щодо надання безоплатної вторинної 

правової допомоги в межах строків розгляду справи про надання особі 

психіатричної допомоги у примусовому порядку не виявляється можливим. Для 

цього необхідно передбачити у ЦПК обов’язок суду щодо винесення відповідної 

ухвали про участь у справі адвоката та надсилання її на адресу Центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги і справа має розглядатися після 

призначення адвоката. 

14. Встановлено, що у структурі позову доцільно виокремлювати 

предмет, підставу, сторін, зміст позову та доказовий матеріал, а також критерії 

для наступної класифікації позовів на малозначні - вартість матеріальної вимоги. 

15. Доведено, що спростування і право на відповідь, а також право на 

відшкодування, а точніше компенсацію завданої моральної шкоди, мають 

розцінюватися як зміст позову, предметом позову є особисте немайнове право, 

підставою позову є порушення такого права внаслідок дій або бездіяльності однієї 

чи кількох осіб, тому можливість вибачення – це варіант мирного врегулювання 

відносин із позивачем, який може запропонувати відповідач. Суд же не може 

призначити в рішенні публічне вибачення відповідача, оскільки здійснити 

примусове вибачення неможливо. Можна зобов’язати відповідача особисто 

прочитати текст спростування по телебаченню, радіо, опублікувати в газеті тощо, 

але механізму особистого примусового вибачення в законодавстві не 

передбачено. Доводимо ситуацію до реалізації, зокрема, по телебаченню 

правопорушник говорить одне єдине слово «вибачаюсь» і таким чином рішення 

суду формально буде виконане, оскільки де факто вибачення мало місце, але чи 

задовольнить таке безадресне і неперсоніфіковане вибачення позивача? Подібне 

вибачення з елементами зловживання правом може бути реалізоване й у 

комедійній формі – зі сміхом, жартами, що нагадуватиме ще більше знущання над 

позивачем, хоча слово «вибач» звучатиме. Тому представляється не раціональним 

застосовувати абстрактне поняття «вибачення» в судовому рішенні.    
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16. Слід визнати необґрунтованим використаний у Законі України «Про 

судовий збір» підхід щодо встановлення спеціальної підвищеної ставки судового 

збору за пред’явлення позовів про відшкодування моральної шкоди у справах про 

захист честі та гідності. З огляду на ту увагу, яку мають на сьогодні особисті 

немайнові права в системі усіх прав людини, держава повинна була б сформувати 

належні механізми відшкодування  моральної шкоди. Доцільно було б усунути 

можливі зловживання позивачів у таких справах через інші важелі, наприклад, 

через втілення у законодавстві більш детальних критеріїв обчислення моральної 

шкоди, ніж створення банальних перешкод людині у зверненні до суду за 

захистом порушеного права через безсилість держави у вирішенні цього питання 

17. Аналіз судової практики також свідчить, що українські суди не 

задовольняють в повному обсязі заявлений позивачем розмір моральної 

немайнової шкоди і, як правило, зменшують його як мінімум  удвічі. Тому такий 

спосіб вирішення питань немайнової шкоди важко назвати однозначно 

правильним. Якщо ЄСПЛ визнає, що точний підрахунок розміру моральної шкоди 

неможливий, то суд має брати до уваги аргументи обох сторін і на рівні їх 

співставлення визначати такий розмір у судовому рішенні. Але наперед з 

позивача брати більші кошти за судовий збір однозначно неправильно. Більше 

того, в силу ст. 23 ЦК слід визнати, що будь-яке правопорушення завдає особі 

моральної шкоди, отже такий факт очевидний. Однак додатково «заробляти» 

державі кошти на тому, що завдана шкода є немайновою, некоректно і суперечить 

ст. 3 Конституції України. Вважаємо, що правова система України має бути 

розрахована на застереження випадків правопорушень. Тому у разі доведення 

факту правопорушення у суді варто з правопорушника стягувати штраф, а не 

встановлювати додаткові перешкоди на шляху відновлення прав позивача. 

18. Аналіз судової практики свідчить про відсутність у діяльності судів 

єдиного підходу до вирішення питання щодо віднесення справи, що виникає з 

особистих немайнових правовідносин, до категорії малозначних та розгляд її у 

спрощеному позовному провадженні. 
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19. При вирішенні питання про віднесення справ до малозначних слід 

виходити з положення, що поняття немайнових спорів є значно ширшим, ніж тих, 

що виникають у зв’язку із захистом визначених у ст.3 Конституції життя, 

здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки людини як найвищої 

соціальної цінності. Законодавство передбачає й низку інших особистих 

немайнових прав, які очевидно не можна вважати такою цінністю. Крім того, 

доцільно проаналізувати рішення ЄСПЛ і сформувати у відповідній Конвенції про 

захист прав та основоположних свобод перелік з тих прав та свобод, які 

найбільше розглядаються цим судом і яким приділено в рішеннях особливу увагу 

як основоположним. Не потрібно забувати також й про те, що спір може виникати 

щодо захисту особистих немайнових благ не фізичних, а й юридичних осіб чи 

держави, які також не розглядаються ні Конституцією, ні іншими актами в 

Україні як найвища соціальна цінність. 

20.  Доведено, що при віднесенні спорів, які виникають з особистих 

немайнових правовідносин, до малозначних відсутній такий об’єктивний 

критерій, як ціна позову. Тому вирішення цього питання потребує детального 

аналізу усіх обставин справи, доказів, а також урахування позиції сторін, сутності 

і змісту заперечень проти позову та інших документів. Поверховий аналіз може 

призвести до суттєвого порушення прав суб’єктів процесуальних правовідносин 

через неможливість їх скоритися тими процесуальними гарантіями, які надає 

розгляд справи в порядку загального позовного провадження. 

21. З огляду на сучасний стан розвитку судових юрисдикцій на сьогодні 

дослідження правової природи окремого провадження лише через визначення 

його відмінності від позовного провадження вже не виглядає прийнятним. 

Унаслідок цього у науці впродовж останніх років доцільність віднесення  справи 

до справ окремого провадження визначається через відповідність її цільовим 

характеристикам сфери правосуддя. Однак і зазначений підхід не виглядає 

досконалим. Доцільно визначати також не лише це, а й  чи відповідає ця справа 

правовій природі саме цивільного судочинства.    

22.  Обгрунтовано, що не всі справи про примусову госпіталізацію 
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повинні розглядатися в порядку цивільного судочинства в окремому провадженні. 

На наш погляд, більш прийнятним може стати розгляд частини таких справ у 

порядку адміністративної юрисдикції, коли хворі тікають з лікувальних закладів в 

силу неналежного надання медичної допомоги або в інших випадках, а їх 

намагаються знову в примусовому порядку помістити до таких закладів. Зокрема, 

у ч. 3 ст. 15 Закону України «Про психіатричну допомогу» наводиться ситуація, 

коли власник психіатричного закладу має повідомляти про виявлені порушення 

органи Національної поліції або оскаржувати рішення органу  опіки  та 

піклування відповідно до закону, у тому числі до суду. В цій нормі вжито термін 

«власник психіатричного закладу», який у таких ситуаціях має асоціюватися з 

приватними клініками тощо, в якого існує особиста професійна та матеріальна 

зацікавленість. У цій ситуації під особистою професійною зацікавленістю 

маються на увазі професійні інтереси медичних працівників, які зумовлені 

«круговою порукою», оскільки кожен медик потенційно боїться виникнення 

помилок у його професійній діяльності і можливості його притягнення до 

відповідальності тощо.   

23. Доведено, що можливими в справах про примусову госпіталізацію 

є випадки вчинення злочинних дій, коли абсолютно здорову людину 

обмежуватимуть у свободах, а також застосовуватимуть до неї примусові заходи 

лікування. Тому вважаємо, що такі випадки повинні передбачати спеціальну 

сувору кримінальну відповідальність, а також мають застерігатися участю 

прокурора в таких справах.  

24. З віднесенням до цивільної юрисдикції для розгляду в окремому 

провадженні справ про видачу і продовження обмежувального припису погодися 

не можна. Такі справи повинні розглядатися у позовному провадженні за 

спеціально визначеною процедурою. 
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Розділ 4. СПЕЦИФІКА ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ ОСОБИСТИХ 

НЕМАЙНОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ 

 4.1. Загальна характеристика порядку примусового виконання виконавчих 

документів немайнового характеру 

 

Конституцією України закріплено принцип обов’язковості судових рішень. 

Вони є обов’язковими для виконання на території України всіма фізичними і 

юридичними особами, яких ці рішення стосуються. Проте в нашій державі 

гострою залишається проблема невиконання рішень судів не тільки майнового, 

але й немайнового характеру, а відповідно порушення прав людини, що в свою 

чергу є підставою для звернення до Європейського суду для захисту прав і свобод 

людини та громодянина. Право на судовий розгляд, гарантоване статтею 6 

Конвенції, також захищає і виконання остаточних та обов’язкових судових 

рішень. Тому спостерігається велика кількість звернень до ЄСПЛ проти України 

саме в аспекті невиконання (тривалого або системного) невиконання рішень 

національних судів (порушення ч.1 ст.ст. 6, 13 Конвенції та ст.1 Протоколу №1 до 

Конвенції). Така судова практика свідчить про відсутність ефективних механізмів 

виконання судових рішень. 

Адже, на думку Європейського суду з прав людини, після ухвалення 

пілотного рішення «Юрій Миколайович Іванов проти України» наша держава так 

і не спромоглася запровадити ефективні засоби юридичного захисту або 

поєднання таких засобів, здатних забезпечити адекватне та достатнє 

відшкодування за невиконання або несвоєчасне виконання рішень національних 

судів відповідно до принципів Конвенції та практики Суду [489].  

Васильєв В.С. вказує, щовиконавче провадження існує в «безспірній» сфері, 

оскільки спір про право вже вирішен відповідним судом, відповідно боржник не 

повинен протистояти примусовому характеру виконавчого провадження [490].   

Звісно, ідеальним є добровільне виконання рішення суду, але практика 

свідчить про протилежне. На 80 тис. заяв, що надійшли до ЄСПЛ, загальна 
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кількість заяв від України становить 18 тис. 150 заяв (22.8 %), кількість скарг 

українців на тривале невиконання або взагалі невиконання рішень національних 

судів України та Європейського суду з прав людини склала 65% [491]. 

Як зазначають Шуміло О.О. та Аракелян А.Д. масове невиконання судових 

рішень стало тенденцією, яка набуває загрозливого характеру [492, c.281]. 

Основною проблемою, на думку Жукевича І.В., є довіра до судової системи, її 

справедливість зі сторони громадянина, який набув статусу боржника у 

виконавчому провадженні. Проте якщо громадяни не довіряють судам, рішення 

судів є несправедливими, то і відповідно йде пошук різних шляхів невиконання 

такого рішення [ 493, c.61]. Також можна погодитися з Вишневською А.А., що 

про ефективність виконання судових рішень свідчить рівень правової культури 

громадян, їх правосвідомість [494, с. 315]. В науковій літературі правосвідомість 

визначається як форма суспільної свідомості, сукупність правових поглядів, 

почуттів, емоцій, ідей, теорій та уявлень, які відображають ставлення окремої 

людини, соціальних груп і суспільства в цілому до чинного чи бажаного права та 

діяльності, пов’язаної з ним [495, c.174]. Окрім того, велику роль грає менталітет 

українців, як сукупність культурних, емоційних особливостей, ціннісних 

орієнтацій, установок, типові поведінкові реакції тощо. Різновидом загального 

менталітету є правовий менталітет, який дуже тісно взаємопов’язаний з 

правосвідомістю і є одним із чинників впливу на розвиток держави і права. 

Коваленко Н.Ю. визначає правовий менталітет як сукупність історично 

сформованих досить стійких психічних, соціальних, культурних і морально-

духовних особливостей мислення й поведінки, притаманних певній соціальній 

групі. На сучасному етапі правовий менталітет і його складові елементи (правові 

уявлення, правові стереотипи, ціннісно-правові орієнтації й правові установки) 

формуються за допомогою повсякденної політико-правової дійсності [ 496, c. 23]. 

Правовий менталітет має позитивні та негативні прояви. Така поведінка, як пошук 

шляхів, варіантів затягування чи перешкоджання виконанню рішення, є 

негативною рисою, яка характерна не лише для пересічних громадян та 

юридичних осіб, а навіть для органів державної влади, які, навпаки, мають 
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демонструвати швидке виконання рішень, бути взірцем, особливо коли це 

Міністерство Юстиції до якого відноситься такий напрямок діяльності як 

виконавча служба. В юридичних колах активно обговорюється випадок, що 

стався з приватним виконавцем. Так 5 вересня 2018 року Окружний 

адміністративний суд м. Києва скасував рішення Дисциплінарної комісії 

приватних виконавців і наказ Мін’юста від 16 травня про притягнення приватного 

виконавця Андрія Авторгова до дисциплінарної відповідальності та припинення 

його діяльності як приватного виконавця. Рішення набрало законної сили, але 

приватний виконавець довгий час не був поновлений в реєстрі приватних 

виконавців та не підключеній до АСВП (Автоматизована система виконавчого 

провадження) протягом двох тиждень [497]. Міністерство Юстиції надало 

роз’яснення щодо цього питання, де зазначило, що невиконання рішення сталося з 

технічних причин, а саме, відсутності процедури внесення змін у реєстри у 

випадку поновлення діяльності приватних виконавців. Такі роз’яснення з боку 

органів Мін’юсту свідчать про розуміння правової проблеми та можливого 

впливу на репутацію, як одного з суб’єктів правозахисної діяльності, негативної 

оцінки ситуації спільнотою. Разом з тим, такі випадки не виконання судових 

рішень державними органами непоодинокі і прикладів можна навести чимало. 

Можна підсумувати, що причин невиконання в добровільному порядку 

судових рішень є багато, але всі вони взаємопов’язані між собою. Це і прогалини 

системи виконавчого провадження, і ступінь довіри громадян до судової системи, 

і рівень правосвідомості, правовий нігілізм тощо. Тому недостатньо лише 

вдосконалити процедуру виконавчого провадження, оскільки внести зміни чи 

прийняти новий закон це не є гарантом зміни свідомості суспільства і 

добровільного виконання, дотримання норм права. Необхідно діяти у комплексі: 

підвищувати рівень правосвідомості, правової культури, змінювати ставлення до 

прав і свобод інших осіб, до їх відновлення у випадку порушення, в тому числі, 

добровільного виконання рішень судів та інших уповноважених органів тощо. На 

думку автора починати зміни необхідно з державних органів, саме вони мають 

бути яскравим прикладом добровільного виконання рішень без примусу. 
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Необхідно популяризувати правомірну поведінку, свідоме розуміння прав і 

обов’язків. 

Виконавче провадження та проблеми виконання рішень все частіше стає 

об’єктом наукових досліджень. Але якщо питання виконавчого провадження 

знаходять своє відображення у працях Ю.В. Білоусова, С.С. Бичкової, І.І. 

Зеленкової, Ігоніна Р.В., Ляшенка Р.О., М.В. Мазіної, Н.А. Сергієнко, О.С. 

Снідевича, С.Я. Фурси, Є.І. Фурси, Штефан М.Й., С.В. Щербак та інших, то 

питання виконання рішень немайнових спорів залишилися поза увагою учених та 

практиків. Наукові дослідження в цій сфері мають фрагментарний характер. У 

зв’язку з цим, для усунення прогалин та удосконалення процедури виконання 

рішень немайнового характеру, необхідним є аналіз законодавства, судової 

практики та наукових доробок вчених, міжнародного досвіду тощо. 

Цивільний кодекс України у ст. 16 зазначає, що кожна особа має право 

звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового 

права та інтересу [498]. Серед інших способів захисту передбачені такі, як 

припинення дії, яка порушує право; відновлення становища, яке існувало до 

порушення; примусове виконання обов'язку в натурі; припинення 

правовідношення. Подібні способи захисту закріплені у трудовому, сімейному, 

житловому, земельному та господарському законодавстві. 

Але звертаючись до суду за захистом своїх немайнових прав, головною 

метою є не тільки прийняття судом рішення на користь позивача, а й 

безпосереднє виконання цього рішення, тобто особисте вчинення певних дій або 

утримання від їх вчинення відповідачем. Адже винесення судового рішення ще не 

гарантує його швидкого та беззаперечного виконання боржником. Саме 

виконавче провадження забезпечує фактичне виконання судових рішень та 

рішень інших органів не тільки майнового, але й немайнового характеру. До осіб, 

які не виконують свої обов'язки добровільно застосовуються спеціальні, 

передбачені законодавством про виконавче провадження, заходи примусового 

характеру. Разом з тим, є недостантім існування виконавчої служби, та 

можливості звернення до неї, необхідним є наявність ефективного виконавчого 
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процесу з виконання судового рішення, дотримання всіх прав суб’єктів 

виконавчого процесу, реального та швидкого виконання і задоволення інтересів 

стягувача тощо. Тому запорукою виконання рішень в Україні є закріплення на 

законодавчому рівні процесуальної процедури виконання, в тому числі рішень 

немайнового характеру. Не дивлячись на активізацію у вирішенні проблем 

виконавчого провадження, запровадженні інституту приватних виконавців, 

вдосконаленні чинного законодавста в аспекті примусового стягнення 

заборгованості зі сплати аліментів, посилення відповідальності боржників тощо, 

зміни в сфері виконання рішень немайнового характеру незначного характеру, із 

досягнень, лише запровадження нової статті 64-1 про встановлення побачень з 

дитиною. В Законі «Про виконавче провадження» приділено увагу лише 

виконанню певних катерорій немайнових рішень і багато питань, що потребують 

врегулювання чи уточнення, конкретизації, залишилося поза увагою законодавця 

[499]. 

Для забезпечення виконання рішень Законом «Про виконавче провадження» 

передбачені заходи примусового виконання, хоча, ті що зазначені у ст.10 стосуються 

виконання рішень майнового характеру. 

Теліпко В.Е., коментуючи статтю «Заходи примусового виконання 

рішень» зазначає, що заходи свідчать про те, що об’єктом стягнення в основному 

виступає майно боржника (в тому числі за рішеннями немайнового характеру) 

[500, c. 85]. З даною тезою повністю погодитися не можна, оскільки навіть при 

виконанні рішень, які зобов’язують боржника передати певні речі чи сплатити 

певну суму (майновий аспект), головним є дії боржника, а саме- передати майно, 

сплатити тощо. 

Стаття 10 Закону наводить перелік заходів примусового виконання рішень, 

але зазначений перелік заходів не є вичерпний, можуть бути застосовані інші 

заходи, передбачені Законом ( відповідно до п. 5 ст.10) все залежить від 

застосованих у рішені способів захисту.  

Слушним є висновок Колегії суддів Вінницікого апеляційного 

адміністративного суду [ 501], що іншими заходами примусового характеру, що 
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передбачені цим Законом, у разі виконання рішення немайнового характеру 

можуть бути заходи, які передбачені статтями 64-67 Закону, а саме: поновлення 

на роботі, вселення, виселення тощо. 

В цьому аспекті цікавою є думка Гріцай О.В., що поняття засобу 

примусового виконання як спосіб виконання судового акту яке є родовим по 

відношенню до різних способів його виконання. Перелік засобів примусового 

виконання фактично є вичерним за своєю природою, але порядок реалізації цих 

заходів можуть бути різноманітними [502]. Гріцай О.В. фактично поділяє всі 

засоби примусового виконання на дві групи: «Звернення стягнення на майно 

боржника» та «Примушування боржника вчинити певні дії ( утриматись від дій), 

передбачені виконавчим документом». А в якості порядку реалізації до 

немайнової групи відносить: вплив на боржника з метою здійснення ним певної 

поведінки; вселення; виселення; поновлення на роботі тощо [502]. Така 

пропозиція Гріцай О.В. є цілком логічною, тобто фактично перелік заходів 

примусового характеру можна поділити на заходи спрямовані на виконання 

рішень майнового характеру та немайнового характеру.  

Оскільки нормативного визначення «заходів примусового виконання» 

немає, звернемось до наукових тлумачень даного поняття. Заслуговує на увагу 

тлумачення Зеленкової І.І., яка зазначає, що під «заходами примусового 

виконання рішень», слід розуміти повноваження виконавця з примусового 

виконання рішення, передбачені законом, а також міри впливу на боржника, які 

мають стимулювати його до виконання рішення та не створювати перешкод у 

його виконанні [503]. Дане визначення розкриває мету та види заходів 

примусового виконання, як майнового так і немайнового характеру.  

Для виконання рішень немайнового характеру в арсеналі виконавця теж є 

заходи примусового характеру, хоча вони прямо і не зазначені у ст. 10 Закону. Ці 

засоби спрямовані на те, щоб боржник самостійно вчинив певні дії, хоча не треба 

сприймати дану тезу буквально, оскільки в деяких випадках, боржник може 

передоручити таке виконання іншим особам. Наприклад, коли боржника 

зобов’язано знести паркан чи будівлю, що незаконно побудована, він не 
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зобов’язаний це рішення виконувати особисто, а може звернутися до спеціалістів 

певної галузі.  

Процедура виконання рішень, що зобов’язують боржника вчинити певні 

дії, або утриматися від їх вчинення, передбачає надання боржникові часу для 

самостійного виконання та системи штрафів, що поступово збільшуються, таким 

чином стимулююється виконання рішення. У випадку, коли рішення можна 

виконати без участі боржника, то від боржника вимагається не чинити перешкод 

виконавчій процедурі, оскільки в протилежному випадку, до нього будуть 

застосовані санкції, передбачені Законом. І, відповідно, для певних категорій 

рішень, передбачена процедура примусового виконання рішення виконавцем, без 

участі боржника, для відновлення правосуддя. 

Тому, приходимо до висновку, що заходи примусового виконання, які 

зобов’язують боржника вчинити певні дії або утриматись від їх вчинення 

виконують кілька функцій: 1) попереджувальну – не чинити перешкоди при 

виконанні рішення; 2) стимулюючу – сприяють виконанню рішення; 3) 

забезпечувальна - примусове виконання у передбачених законом випадках. 

Заходи примусового виконання рішень немайнового характеру - це 

передбачені главою VIIІ Закону України «Про виконавче провадження» 

повноваження виконавця з примусового виконання рішень, які виконують  

попереджувальну, стимулюючу та забезпечувальну функції впливу на боржника 

для вчинення ним певних дії, або утримання від їх вчинення (в залежності від 

вимог виконавчого документа). 

Відсутність у переліку заходів примусового характеру, що зобов’язують 

боржника вчинити певні дії або утриматись від їх вчинення, на практиці 

призводить до порушення прав стягувача та інших осіб. Наведемо приклад з 

практики. 19.09.2018 року ОСОБА_1 отримала виконавчий лист по справі № 

182/2037/17 [504] за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_6, третя особа Служба у 

справах дітей Нікопольської міської ради про відібрання малолітньої дитини та 

визначення постійного місця проживання дитини. Згідно рішення суду по 

вказаній справі ухвалено визначити місце проживання малолітньої дитини з 
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матірю за її місцем проживання та передати матері малолітню дитину. ОСОБА_1 

звернулась до відділу Нікопольського міськрайонного відділу державної 

виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у 

Дніпропетровській області із заявою про прийняття до виконання виконавчий 

лист про зобовязання ОСОБА_6 передати малолітню дитину матері. Але 

виконавчий документ був повернутий стягувачу без прийняття до виконання у 

зв’язку з тим, що резолютивна частина рішення суду не передбачає застосування 

заходів примусового характеру. Суд такі дії заступника начальника відділу 

Нікопольського міськрайонного відділу державної виконавчої служби головного 

територіального управління юстиції у Дніпропетровській області щодо 

повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття його до виконання з 

підстав відсутності в резолютивній частині рішення заходів примусового 

характеру визнав неправомірними. І такі випадки непоодинокі. 

Тому зв’язку з наведеною аргументацією, та усунення неправомірної 

практики повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до 

виконання, вбачається необхідним доповнення переліку заходів примусового 

виконання ст. 10 Закону додатковими положеннями: 

5) примусове виконання рішень, що зобов’язують боржника вчинити певні 

дії або утриматись від їх вчинення; 

6) інші заходи примусового характеру, передбачені цим Законом. 

Тепер для визначення особливостей виконання рішень немайнового 

характеру, зупинимося на елементах правовідносин у виконавчому провадженні: 

суб’єкти, об’єкт та зміст правовідносин [ 505, c.64].  

Основним суб’єктом виконання рішень є виконавець. Виконання рішень у 

немайнових спорах покладено на державних та приватних виконавців, разом з 

тим статтею 5 Закону України «Про виконавче провадження» встановлені 

обмеження щодо здійснення примусового виконання рішень приватним 

виконавцем. Що стосується немайнових спорів, то такі обмеження стосуються 

неможливості виконання приватним виконавцем рішень про відібрання і 

передання дитини, встановлення побачення з нею або усунення перешкод 
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побачення з нею, рішень про виселення та вселення фізичних осіб.  

Спірною є думка Вінцеславської М., що важко уявити, що такі права як 

примусове входження до житла боржника можуть бути передані комерційній чи 

іншій недержавній організації. Такими повноваженнями має бути наділена лише 

держава, в особі державного виконавця, і вони в жодному разі не можуть бути 

приватизовані [506, c.72]. 

Що стосується боржника, то його поведінка прямо передбачена судовим 

рішенням, де вказується вимога вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення, 

в залежності від цього дії боржника поділяються на активні та пасивні.  

Кудрявцева В.П. вказує, що активна поведінка, особи, яка зобов’язана 

вчинити певні дії, може полягати в рівних варіантах його діяльності, які можна 

звести до трьох різновидів: 1) разова дія, направлена на одиничний результат; 2) 

сукупність дій, об’єднаних досягненням єдиної мети; 3) одноразова дія, що 

повторюється у часі чи сукупність дій до настання певної події [507]. 

Вимога щодо пасивної поведінки, як правило, має тривалий характер, 

наприклад, зобов’язання не чинити перешкоди брати участь у вихованні та 

вільному спілкуванні з дитиною, чи може бути обмежене виконанням певної дії, 

наприклад, не чинити перешкод демонтажу будівлі. 

В одному судовому рішенні можуть бути передбачені як активні дії 

боржника (передати дублікати ключів від вхідних дверей), так і пасивна ( 

зобов’язання не чинити перешкод у користуванні приміщенням), чи усунути 

перешкоди (шляхом демонтування будівель) та не чинити перешкоди у 

користуванні земельною ділянкою тощо. Відповідно, ч. 1 статті 63 закону 

необхідно викласти в наступній редакції: 

1. За рішеннями, за якими боржник зобов’язаний особисто вчинити певні 

дії (та) або утриматися від їх вчинення, виконавець наступного робочого дня після 

закінчення строку, визначеного частиною шостою статті 26 цього Закону, 

перевіряє виконання рішення боржником. Якщо рішення підлягає негайному 

виконанню, виконавець перевіряє виконання рішення не пізніш як на третій 

робочий день після відкриття виконавчого провадження. 
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Необхідно погодитись із Білоусовим Ю.В., особливістю виконання рішень 

у немайнових спорах є об’єкт виконання, - дії боржника [ 508, c.138]. Суд 

встановлює в резолютивній частині рішення спосіб та порядок виконання. Разом з 

тим може передбачатися як вчинення активних дій боржником так і утримання від 

неправомірних дій, які призводять до порушення прав стягувача, чи інших 

суб’єктів (пасивні дії). Тобто боржник повинен вчинити певні дії, наприклад, 

поновити на роботі незаконно звільненого працівника, звільнити земельну 

ділянку від рухомого майна, знести (демонтувати) будівлю, або утриматися від 

вчинення певних дій, наприклад, не чинити перешкоди в користуванні земельною 

ділянкою, тощо. Саме вимога щодо пасивних дій боржника є характерними тільки 

для виконання рішень немайнового характеру. 

Слушною, в аспекті нашого дослідження, є думка Фурси С.Я. та Щербак 

С.В. щодо необхідності розрізняти предмет стягнення і предмет виконання за 

виконавчим документом. Предметом стягнення є майно боржника, а не його 

особа, але у випадку, коли боржник зобов’язаний особисто вчинити певні дії або 

утриматися надалі від їх вчинення, предмета стягнення не буде, залишиться лише 

предмет виконання. Оскільки боржник не повинен передавати стягувачу будь-яке 

майно або цінності, його обов’язок полягає у здійсненні або утриманні від 

здійснення певних дій [ 509, c.128].  

Між рішеннями майнового та немайнового характеру ще однією 

відмінністю є спосіб та порядок виконання. Як зазначають Власов А.О. та Іванова 

В.В. завданням виконавця при виконанні виконавчих документів майнового 

характеру є розшук грошових коштів чи іншого майна, реалізувавши яке можна 

здобути грошові кошти для перерахування їх стягувачу. У тих випадках, коли 

виноситься рішення про вчинення певних дій, акцент ставиться саме на особистих 

діях чи законній бездіяльності самого боржника [ 510, c.12]. 

Законом України «Про виконавче провадження» надано право виконавцеві 

під час здійснення виконавчого провадження звертатися до суду, який видав 

виконавчий документ, - із заявою (поданням) про встановлення чи зміну порядку і 

способу виконання рішення. ЦПК (стаття 435) зазначає, що підставою для 
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встановлення або зміни способу або порядку виконання судового рішення є 

обставини, що істотно ускладнюють виконання рішення або роблять його 

неможливим. Тому суд повинен з’ясувати, а заявник довести обставини, які 

свідчать про абсолютну неможливість виконання рішення, і відповідно ще однією 

передумовою звернення про зміну способу і порядку виконання є відкриття 

виконавчого провадження. 

Верховний Суд України роз’яснив поняття «спосіб» та «порядок» 

виконання судового рішення, зазначаючи, що вказані терміни мають спеціальне 

значення, що реалізується у виконавчому провадженні та означають визначену 

рішенням суду послідовність і зміст вчинення виконавчих дій виконавцем. Спосіб 

виконання судового рішення - це спосіб реалізації та здійснення способу захисту, 

встановленого ст. 16 ЦК. А під зміною способу виконання рішення суду 

необхідно розуміти прийняття судом нових заходів для реалізації рішення у разі 

неможливості його виконання у раніше встановлений спосіб [511]. Тобто судом 

можуть вживатися нові заходи для реалізації рішення суду в разі неможливості 

його виконання у порядку і спосіб, що встановлені раніше. 

До цього висновку Верховний Суд прийшов в результаті розгляду справи 

про зміну способу й порядку виконання рішення з «зобов'язання боржника 

вчинити певні дії» на «стягнення грошових коштів з боржника на користь 

стягувача», тобто змінити рішення немайнового характеру на майнове. 

Оскільки законодавство України передбачає можливість звертатися до 

суду або органу, що видав виконавчий документ із заявою (поданням) про 

встановлення чи зміну порядку і способу виконання рішення, до суду звернувся 

державний виконавець, який зазначав, що на примусовому виконанні у відділі 

ДВС перебуває виконавче провадження з виконання виконавчого листа про 

зобов’язання міської ради провести капітальний ремонт будинку у строки, 

встановлені договором-підряду, та виконання інших умов, визначених договором. 

Державний виконавець зазначав, що подальше виконання рішення неможливе у 

зв'язку з тим, що вичерпані всі законні заходи примусового характеру, 

передбачені Законом України «Про виконавче провадження» для даної категорії 
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проваджень. Заявник просив суд змінити спосіб виконання виконавчого листа на 

стягнення з міської ради на користь особи грошових коштів в сумі 300 000,00 грн. 

для завершення капітального ремонту будинку, оскільки це надасть змогу довести 

його до логічного завершення - повного та фактичного виконання рішення та 

задоволення вимог стягувача, а іншого шляху, крім задоволення заяви державного 

виконавця не існує. Але Верховний Суд погодився з висновками судів першої та 

апеляційної інстанцій та залишив касаційну скаргу державного виконавця без 

задоволення, оскільки позивач, звертаючись до суду з позовом, самостійно обрала 

такий спосіб захисту порушеного права, який і був предметом розгляду. 

Верховний Суд дійшов висновку, що задоволення заяви про зміну способу і 

порядку виконання рішення суду щодо зобов'язання міської ради провести 

капітальний ремонт в будинку стягувача, на стягнення грошових коштів для 

завершення капітального ремонту змінює рішення суду по суті та спосіб захисту, 

передбачений статтею 16 ЦК України [511].  

І хоча заміна способу і порядку виконання полягає в заміні одного заходу 

примусового виконання іншим, змінити спосіб виконання рішення немайнового 

характеру на інший спосіб майнового характеру, є неможливим, оскільки зміна 

способу виконання не має змінювати чи зачіпати саме судове рішення по суті, 

оскільки в такому випадку змінюється судове рішення по суті позовних вимог, 

але фактично проблема невиконання рішення залишається. А з огляду на 

практику ЄСПЛ, а саме розгорнуте тлумачення положень статті 13 Конвенції про 

захист прав та основоположних свобод щодо скарг про невиконання рішень 

національних судів у справі "Бурдов проти Росії": "Якщо йдеться саме про справи 

стосовно тривалості проваджень, найефективнішим рішенням є запровадження 

засобу, який би прискорював провадження і не допускав би надмірно тривалого 

провадження у справі... Так само й у справах про невиконання судових рішень 

будь-який засіб юридичного захисту, який дозволяє запобігти порушенню шляхом 

забезпечення вчасного виконання рішення, є в принципі найціннішим. Однак, 

якщо судове рішення винесене проти держави і на користь фізичної особи, від 

такої особи в принципі не слід вимагати використання таких засобів… : тягар 
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виконання такого рішення покладається головним чином на органи влади, яким 

слід використати всі засоби, передбачені в національній правовій системі, щоб 

прискорити процес виконання рішення і не допустити таким чином порушення 

Конвенції» (§98) [512]. 

Законом України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» 

[513] та ч. 3 ст.33 Закону України «Про виконавче провадження» надане право 

сторонам, виконавцеві за заявою сторін або державному виконавцеві за наявності 

обставин, що ускладнюють виконання судового рішення або роблять його 

неможливим, звернутися до суду, який розглядав справу як суд першої інстанції, 

із заявою про встановлення або зміну способу і порядку виконання рішення. 

Таким чином держава гарантує виконання рішення суду про стягнення коштів та 

зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за яким є державні 

органи. Проте данна норма не містить виключного переліку обставин, що є 

підставою для вирішення питання про зміну способу і порядку виконання 

судового рішення.   

Оскільки процедура виконання рішень немайнового характеру не 

передбачає підстав для накладення арешту на кошти боржника, а передбачає 

лише вчинення дій (або утримання від певних дій), постає питання про стягнення 

стягнення грошових коштів у випадку неможливості виконання боржником 

рішення, коли боржник зобов’язаний сплатити певну суму. Судова практика йде 

тим шляхом, що якщо у спорі не вирішувались майнові вимоги позивача та не 

визначався розмір суми, яку відповідач повинен був нарахувати та виплатити 

позивачу, то суд відмовляє у задоволені заяви про зміну способу та порядку 

виконання [514].  

Отже, виходить, що якщо спір немайновий і судовим рішенням боржника 

зобов’язано до вчинення певних дій то зміна способу і порядку виконання 

судового рішення іншим будь-яким шляхом буде вважатись зміною способу 

захисту цивільних прав, що передбачені ст. 16 Цивільного кодексу України, що є 

недопустимим, а тому зміна способу і порядку виконання судового рішення у 

немайнових справах є неможливою. 
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Виникає логічне питання, чи можливо передбачити примусове виконання 

рішень щодо зобов’язання сплатити певну суму? 

В судовій практиці можна знайти рішення, які висвітлюють дане питання. 

Так у випадку коли в резулятивній частині встановлено суму, яку боржник 

зобов’язаний виплатити стягувачу, суди інколи задовольняють заяву про заміну 

способу та порядку виконання. Як приклад можна навести Ухвалу у справі № 2-а-

1855/11 [515] про заміну способу і порядку виконання рішення, де суд 

встановивши неможливість виконання рішення зобов’язального ( немайнового ) 

характеру та зазначивши, що є можливість організувати виконання рішення суду 

без участі боржника, змінив зобов’язання із «здійснити виплити» на «стягнення 

цих виплат». Але треба зазначити, що в даному аспекті судова практика  теж не 

однорідна. 

Автор приходить до думки, що оскільки на законодавчому рівні 

неможливо визначити випадки в яких можлива зміна способу чи порядку 

виконання у немайнових спорах, щоб дане положення відповідало Конституції 

України і змінювався саме спосіб і порядок, а не судове рішення по суті. Та 

враховуючи те, що якщо рішенням суду боржника зобов’язано особисто вчинити 

дії по виплаті нарахованих коштів стягувачу, виконавцеві не надаються засоби 

для примусового виконання такого рішення, оскільки виконавець, за загальним 

правилом, має забезпечити виконання рішення боржником. Але для реалізації 

положення Рекомендації № REC (2003) 17 Комітету міністрів Ради Європи 

державам – членам «Про примусове виконання» [516] про спрощення 

ефективного та рентабельного примусового виконання судових рішень, 

передбачити, можливість примусового виконання рішень, які зобов’язують, 

наприклад, виплатити певну суму, визначену у судовому рішенні, зокрема, 

дозволити виконавцеві стягнути зазначені суми. 

У зв’язку з цим, постає питання, які рішення необхідно виконувати згідно 

норм глави VIIІ Закону України «Про виконавче провадження». Назва глави 

Закону, яка визначає порядок виконання рішень немайнового характеру 

піддавалася постійним змінам. В редакції до 2011 року глава мала назву 
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“Виконання рішень у немайнових спорах”, але у наступній редакції (від 2011 

року) назву було змінено на “Порядок виконання рішень, за якими боржник 

зобов’язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення”. Закон 

від 2016 року відповідну главу називає знову «Виконання рішень немайнового 

характеру». У поточній редакції особливостям примусовому виконанню даної 

категорії рішень присвячено розділ VIIІ (ст. ст. 63–67) Закону України “Про 

виконавче провадження”.   

Стаття 63 Закону України “Про виконавче провадження” передбачає 

загальний порядок виконання рішень, за якими боржник зобов’язаний вчинити 

певні дії або утриматися від їх вчинення. Разом з тим, законодавцем передбачені 

особливості виконання певних категорій рішень. Ці особливості залежать від дії, 

що є предметом виконання. До переліку рішень, щодо яких передбачені певні 

особливості, законодавцем віднесені: про відібрання дитини, про поновлення на 

роботі, про вселення стягувача, про виселення боржника, виконання рішення про 

встановлення побачення з дитиною, рішення про усунення перешкод у побаченні 

з дитиною. Якщо виконання рішень передбачених ст.ст. 64-67 Закону підпадають 

під ознаки рішень немайнового характеру, то зобов’язання вчинити певні дії 

можуть бути різного характеру, як немайнового так немайнового, наприклад, як 

було досліджено вище, рішення щодо зобов’язання боржника поновити чи 

нарахувати та виплати пенсії, зарплати, інших платежів, передати певне майно 

тощо. Хоча в останньому випадку дії боржника є об’єктом виконання. 

Враховуючи це, рішення, що виконуються згідно норм глави VIIІ можна поділити 

на дві групи: 1) рішення немайнового характеру, 2) рішення зобов’язального 

характеру, що зобов’язують боржника вчинити певні дії. 

Виконання рішень у немайнових спорах – це певна, визначена законом 

процедура виконання рішень, які ухвалені повноважними органами у немайнових 

спорах, що зобов'язують боржника вчинити певні дії або утриматися від їх 

вчинення.  

Враховуючи те, що не всі рішення виконання яких віднесено до цієї глави 

підпадають під ознаку «немайновості», вбачається застосування більш 
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охоплюючої назви – виконання рішень, за якими боржник зобов’язаний особисто 

вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення. 

Як зазначає Кудрявцева В.П. поняття «вимоги немайнового характеру» 

несе більш вузьке змістовне навантаження та неменуче змішується з нормами 

цивільного права про особисті немайнові права громадян та їх захист. В наслідок 

чого виходить ситуація так званої полісемії, тобто багатозначності яка не може 

бути визнана сприятливою умовою для правильного та результативного 

застосування закону [ 507 ]. 

Розглядаючи виконання рішень у немайнових спорах, необхідно 

зупинитися на особливостях процедури виконавчого провадження. Для цього 

візьмемо теоретичну модель виконавчого провадження запропоновану Фурсою 

С.Я. [505, c.177], яка передбачає чотири стадії: відкриття виконавчого 

провадження, підготовка до виконання, вжиття заходів примусового виконання до 

боржника, заключна.  

Для відкриття виконавчого провадження необхідним є пред’явлення 

виконавчого документа та відповідність його вимогам, передбачених ст.4 Закону 

України «Про виконавче провадження». Якщо із заявою про примусове 

виконання рішення звертається стягувач, то до заяві додається квитанція про 

сплату авансового внеску у розмірі одного мінімального розміру заробітної плати 

з боржника – фізичної особи та в розмірі двох мінімальних розмірів заробітної 

плати з боржника – юридичної особи. Не пізніше наступного робочого дня з дня 

надходження виконавчого документа, виконавець виносить постанову про 

відкриття виконавчого провадження в якій зазначає про необхідність виконання 

боржником рішення протягом 10 робочих днів, окрім рішень, що підлягають 

негайному виконанню. 

При виконанні рішень немайнового характеру необхідно розрізняти 

рішення, що можуть бути виконані тільки особисто боржником, та рішення, що 

можуть бути виконані і без його участі. Так, наприклад, рішення про вселення чи 

виселення можуть бути виконані виконавцем без участі боржника, а рішення про 

поновлення на роботі – ні, оскільки боржник має видати наказ або розпорядження 
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про поновлення стягувача на роботі. Якщо виконати рішення без участі боржника 

неможливо, то виконавець виносить постанову про закінчення виконавчого 

провадження та надсилає повідомлення до органу досудового розслідування про 

вчинення боржником кримінального правопорушення [ 119, c.17].  

Якщо ж виконати рішення можливо без участі боржника, то виконавець 

вживає всі процесуальні засоби, передбачені законодавством для виконання 

рішення та відповідно, відновлення порушених прав стягувача. У протилежному 

випадку, як зазначив ВААС аналізуючи положення Закону України «Про 

виконавче провадження», що визначають порядок виконання рішень немайнового 

характеру, які не можуть бути виконані без участі боржника, не передбачають 

вчинення державним виконавцем заходів примусового виконання рішення [517]. 

По суті система штрафів та їх поетапне накладення на боржника у випадку 

невиконання рішення немайнового харакеру – єдиний засіб впливу на боржника, 

якщо рішення неможливо виконати без його участі. Відповідальність за 

невиконання рішень, що зобов’язує боржника вчинити певні дії, та рішення про 

поновлення на роботі, передбачена ст.75 Закону «Про виконавче провадження». 

Тому при невиконанні (без поважних причин) рішення у строк, встановлений 

виконавцем, на боржника накладається штраф: на фізичну особу – 100 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян; на посадових осіб - 200 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян; на юридичну особу - 300 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян. У випадку повторного 

невиконання рішення боржником, на нього накладається штраф у подвійному 

розмірі та звертається до органів досудового розслідування з повідомленням про 

вчинення кримінального правопорушення. А у випадку відмови боржника від 

сплати накладених на нього штрафів виконавець примусово стягує їх одночасно із 

виконанням рішення (п.7 розділ ІХ Інструкції з організації примусового 

виконання рішень). Дане положення стосується також випадків несплати 

боржником виконавчого збору, витрат виконавчого провадження та основної 

винагороди приватного виконавця. Якщо ж вищезазначені суми не стягнуто після 

завершення виконавчого провадження, виконавець відкриває виконавчі 
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провадження за відповідними постановами та вживає заходів примусового 

виконання рішень, шляхом звернення стягнення на кошти та інше належне 

боржнику майно. 

Вбачається, що сьогодні значно збільшена сума штрафів за невиконання 

рішень в немайнових спорах, хоча це все одно не сприяє добровільному 

виконанню рішень. 

Ще у 2016 році А. Авторговим [518] була висловлена пропозиція щодо 

запровадження астренту, як штрафа за невиконання судового акту. Астрент ( від 

фр. l’astreinte; від лат. adstringere - примус). Його метою є стимулювання 

боржника до швидкого виконання зобов’язань.  

Існують дві моделі астренту: приватно-правова (французька) та публічно-

правова (німецька). Відповідно до французької моделі астрент є результатом 

прояву влади судді, який повинен, окрім всього, забезпечити виконання свого 

рішення, а грошові кошти, отримані в результаті стягнення астренту, 

спрямовуються на користь стягувача. Згідно з німецької моделі астрент 

присуджується в дохід держави і є своєрідним штрафом за неповагу до рішення 

суду [519]. Також астрент використовується у Голандії, Бельгії, Люксембурзі, 

Португалії. 

У Франції він є зобов’язанням боржника сплачувати, окрім суми основного 

боргу, пені, розмір якої буде збільшуватися кожного дня до моменту повного 

виконання покладених на боржника зобов’язань (послідовно зростаючої пені). 

Астрент може бути встановлений суддею як за невиконання судового акту 

(зазвичай зобов’язуючого вчинити певні дії або утриматися від них), так і для 

спонукання надати чи повернути доказ у рамках цивільного процеса [ 520, c.36]. 

В італійській правовій системи астрент відноситься тільки до зобов’язань 

вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення [ 521, c. 21]. 

В російському праві цій спосіб захисту використовується з 2015 року і теж 

лише як примушення виконання зобов’язань в натурі, наприклад, звільнити 

приміщення, передати річ тощо. 
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Буланова О.І. визначає астрент як матеріально- правовий інститут, який 

має в своїй основі речово-зобов’язальну природу, що переслідує компенсаційно-

стимулюючу ціль та полягає у виплаті кредитору грошової суми у випадку 

невиконанні боржником своїх зобов’язань, встановлених рішенням суду [519].  

Астрент є дієвим при виконанні рішень, що зобов’язують боржника 

вчинити певні дії, оскільки для боржника створюються такі умови, що самостійно 

виконати рішення йому вигідніше, ніж його невиконання. А враховуючи те, що 

певні категорії рішень ( що зобов’язують боржника вчинити певні дії, або 

утриматися від їх вчинення) виконати примусово неможливо, їх має вчинити саме 

боржник, астрент є найкращим стимулом. 

Зеленкова І.І. у своїй дисертації зазначає, що запровадження астренту 

дозволить кредитору реагувати на випадки зловживання правами боржником і 

урівноважить права останнього на відтрочку чи розстрочку виконання рішення 

[503].  

Постає питання, яку модель астренту обрати для нашої країни? Хто має 

отримати стягнуті  з боржника кошти? 

В. Ярков зазначає, що заслуговує підтримки підхід, коли стягнення 

грошових коштів за невиконання судового акту здійснюється на користь позивача 

– стягувача. Таке рішення відповідає досвіду Франції, в якій астрент стягується 

повністю на користь стягувача, оскільки згідно з французьським 

праворозумінням, держава не має бути зацікавлена в отриманні прибутку [520, 

37]. 

Протилежною є думка Кузнєцова Є.М. Науковець вважає, що суми пені, 

стягнуті з боржника, мають розподілятися між стягувачем та позабюджетним 

фондом розвитку виконавчого провадження в рівних розмірах, а не 

присуджуватися стягувачу у повному об’ємі [522, c.8]. 

Щоб відповісти на поставлене питання звернемося до Рекомендації Rec 

(2003) 17 «Про примусове виконання», яка зазначає, що держави-члени 

зобов’язані забезпечити всім особам, які отримали остаточне та обов’язкове 
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рішення суду, право на його примусове виконання. Невиконання судового 

рішення можуть зробити це право недіючим чи уявним.  

Держава зацікавлена в ефективному та раціональному примусовому 

виконанні судових рішень, оскільки це має велике значення для держав при 

створенні, зміцненні та розвитку сильної судової системи. Разом з тим, стягувач 

безпосередньо є суб’єктом, який зазнає збитки у випадку невиконанні (чи 

тривалого невиконанні ) рішення, тому сума сплаченого астренту буде належною 

сатисфакцією за затримку у виконанні рішення. Тому запровадження астренту в 

України є нагальним. 

Зеленкова І.І. пропонує доповнити перелік заходів примусового виконання 

рішень судів та інших органів (посадових осіб) ( ст. 10 Закону України «Про 

виконавче провадження») таким заходом, як астрент [523, c.143]. Однак з такою 

точкою зору погодитися не можна, оскільки астрент є допоміжним (додатковим) 

заходом впливу на боржника. Як зазначає В.Конт астрент не є засобом 

примусового виконання, він є засобом спонукання боржника виконати свої 

зобов’язання, якщо не за власною ініциативою, то щонайменше, у добровільному 

порядку [524]. Заслуговує на увагу позиція Кузнєцова Є.М. про те, що астрент не 

є ні засобом примусового виконання, ні способом виконання (voie d`execution); це 

засіб побічного (непрямого) примусу боржника до виконання своїх обов’язків в 

чистому вигляді, … фактично є доповненням «основного» зобов’язання та 

спрямований на виконання вимог виконавчого документа [522, c. 20-21]. 

Отже враховуючи вищезазначене, астрент не є засобом примусового 

виконання рішення, хоча взаємопов’язаний з ними, він є додатковим стимулом, чи 

скоріше засобом впливу на боржника, який розуміючи наслідки невиконання 

рішення виконує його самостійно, а саме вчиняє певні дії або утримується від їх 

вчинення. Таким чином астрент забезпечує виконання боржником основного 

зобов’язання. Тому астрент має залежити від ступеня супротиву боржника. 

Потребує дослідження також питання виконавчого збору при виконанні 

рішень у немайнових спорах. Відповідно ч.1 ст.27 Закону «Про виконавче 

провадження» виконавчий збір – це збір, що справляється на всій території 
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України за примусове виконання рішення органами державної виконавчої 

служби. Виконавчий збір стягується з боржника до Державного бюджету України. 

Частина 3 даної статті встановлює, що за примусове виконання рішення 

немайнового характеру виконавчий збір стягується в розмірі двох мінімальних 

розмірів заробітної плати з боржника - фізичної особи і в розмірі чотирьох 

мінімальних розмірів заробітної плати з боржника - юридичної особи. 

В цьому аспекті необхідно згадати Конвенцію, а саме п. 1 ст.6 та практику 

ЄСПЛ, а саме рішення «Креуз проти Польщі» (Kreuz v. Poland) від 19 червня 2001 

року [525] сплата судових витрат не повинна перешкоджати доступу до суду, 

ускладнювати цей доступ таким чином і такою мірою, щоб завдати шкоди самій 

суті цього права, та має переслідувати законну мету. При цьому необхідно 

забезпечувати належний баланс між інтересами держави у стягненні судового 

збору за розгляд справ, з одного боку, та інтересами позивача (заявника) щодо 

можливості звернення до суду, з другого боку. 

При виконанні рішень немайнового характеру ВААС дійшов до висновку 

про безпідставність стягнення виконавчого збору, якщо рішення немайнового 

характеру не передбачає можливості його виконання без участі боржника, 

зазначаючи при цьому, що системний аналіз статей 10, 27, 64-67 Закону України 

«Про виконавче провадження» дає підстави вважати, що обов'язковими умовами 

стягнення виконавчого збору є: 1) фактичне виконання судового рішення; 2) 

вжиття державним виконавцем заходів примусового виконання рішень. Суд 

розглядає виконавчий збір як своєрідну винагороду державному виконавцю за 

вчинення заходів примусового виконання, але за умовою, що такі заходи 

призвели до виконання рішення. Колегія суддів зазначила, якщо рішення 

неможливо виконати без участі боржника, державний виконавець після 

надсилання органу досудового розслідування повідомлення про вчинення 

боржником кримінального правопорушення, виносить постанову про закінчення 

виконавчого провадження, тобто не вживає жодних заходів примусового 

виконання рішення. ВААС зазначив, що положення Закону України «Про 

виконавче провадження», що визначають порядок виконання рішень немайнового 
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характеру, які не можуть бути виконані без участі боржника, не передбачають 

вчинення державним виконавцем заходів примусового виконання рішення та, як 

наслідок, стягнення з боржника виконавчого збору [526]. 

 

4.2 Спеціальні правила примусового виконання рішень (виконавчих 

документів), що виникають із шлюбно-сімейних відносин    
 

Примусове виконання рішення суду про відібрання дитини та передання її 

на виховання іншим особам ( органам).  

Особливої уваги потребує дослідження виконання рішень, що пов’язані з 

таким особливим суб’єктом як дитина. Оскільки дитина, в силу свого віку, не 

може самостійно та в повному обсязі захистити свої права та законні інтереси, є 

необхідними засоби належного забезпечення цих прав у виконавчому 

провадженні. При виконанні рішень за участю дітей необхідним є врахування їх 

вікових характеристик та психологічних властивостей. 

Декларація прав дитини [527] проголосила, що дитина внаслідок її 

фізичної і розумової незрілості потребує спеціальної охорони і піклування. Тому 

виконання рішень про відібрання і передання дитини, встановлення побачення з 

нею або усунення перешкод побачення з нею – є рішеннями, виконання яких 

покладається виключно на державних виконавців. Також справи про відібрання 

дитини та повернення її до того з ким вона проживала відносяться до категоріі 

щодо якої суд допускає негайне виконання рішення. Для виконання даної 

категорії рішень передбачений також обов’язковий суб’єктний склад. Відповідно 

до ст.64 Закону «Про виконавче провадження» виконавчі дії проводяться 

державним виконавцем: за участю особи, якій дитина передається на виховання; 

із залученням представників органів опіки і піклування. 

Органи опіки і піклування відповідно до законодавства забезпечують 

захист особистих, майнових та житлових прав дітей. У Законі «Про виконавче 

провадження» передбачено обов’язкове залучення органів опіки і піклування при 

виконанні рішення про відібрання дитини, Інструкція з організації примусового 
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виконання рішень зазначає, що державний виконавець за потреби залучає органи 

опіки та піклування при виконанні рішення про встановлення побачення з 

дитиною, рішення про усунення перешкод у побаченні з дитиною.  

Слід погодитися із Ляшенко Р.О., що роль органів опіки та піклування у 

виконавчому провадженні не менш важлива, ніж державного виконавця, якому 

вони сприяють в реалізації рішення про відібрання дитини [528, c.522]. 

Присутність боржника не є обов’язковим, а тому рішення про відібрання 

дитини може бути виконане державним виконавцем за його відсутності. Закон 

«Про виконавче провадження» та Інструкція з з організації примусового 

виконання рішень не зобов’язує виконавця проводити виконавчі дії тільки за 

місцем проживання дитини тому, такі дії можна провести і на вулиці, і у дитячому 

закладі тощо, але при цьому мають бути враховані інтереси дитини, її режим дня 

тощо.   

Оскільки дитиною визнається особа віком до 18 років ( якщо згідно з 

законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше), то 

виконання рішення про відібрання дитини необхідно проводити із врахування 

віку дитини. Залежно від віку дитини ( малолітня чи неповнолітня) змінюються і 

соціально-психологічні аспекти взаємодії між дитиною та дорослими. 

Конвенція про контакт з дітьми (ETS №192) [529] у ст. 6 зазначає, що 

дитина, яка відповідно до внутрішнього законодавства є достатньо свідомою, за 

винятком, коли це явно суперечить її інтересам, має право: - одержувати всю 

суттєву інформацію; - отримувати консультації; - висловлювати свою думку. 

Враховуючи це, під час виконання такої категорії рішень, дитина вправі отримати 

всю інформацію щодо вчинюваних дій та їх правових підстав, ставити запитання 

та отримувати відповіді із врахуванням віку дитини. 

Вже тривалий час науковцями вносяться пропозиції щодо залучення при 

виконанні рішень про відібрання дитини таких суб’єктів як психолог [530, с.176] 

чи медичний працівник, передбачити обов’язкове медичне обстеження дитини 

для встановлення необхідності застосування термінових заходів щодо її лікування 

[ 509, c.712]. На жаль зазначені пропозиції так і не знайшли свого відображення у 
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законодавстві України. Хоча в інших країнах це питання вже врегульовано на 

законодавчому рівні, у РФ [531] зокрема передбачена можливість залучення 

додатково, за необхідності, представників органів внутрішніх справ, дитячого 

психолога, лікаря, педагога, перекладача та інших спеціалістів.  

Звичайно, наділення державного виконавця правом залучати зазначених 

суб’єктів є позитивною практикою, оскільки передбачити всі можливі ситуації, 

що можуть виникнути на практиці неможливо, тому виконавець має визначати 

коло залучених спеціалістів в залежності від обставин справи.  

Хоча надмірна кількість залучених осіб до процедури виконання рішення 

про відібрання дитини теж є негативним явищем, оскільки присутність великої 

кількості невідомих дитині людей є некомфортним для неї, для дитини 

створюється стресова ситуація і виконання рішення теж стає неможливим. Дитина 

замикається, може плакати та не розуміти, що коється, а наявність великої 

кількості залучених осіб лише погіршують таку ситуацію. Незважаючи на те, що в 

Інструкцію з організації примусового виконання рішень були внесені зміни та 

виключене положення, що при виконанні рішення про відібрання дитини не 

допускається застосовувати до дитини заходи фізичного впливу, це не свідчить 

про допустимість застосування таких заходів. Під час примусового виконання 

рішень про відібрання дитини мають застосовуватися лише методи переконання, 

звісно з урахуванням віку дитини. А тому виконати рішення за таких обставин 

стає неможливим. Яскравим прикладом є Ухвала Славутського міськрайонного 

суду Хмельницької області від 04 жовтня 2018 року у справі № 682/2778/17 [532] 

у справі за скаргою на дії державного виконавця, який склав акт, що відображає 

процес виконання рішення про відібрання дитини, а саме, що батько дитини 

перешкод у передачі дитини не чинив, в свою чергу стягувач не відмовлялася у 

прийнятті дитини. Але рішення виконане не було, з огляду на наступні обставини, 

під час проведення виконавчих дій по відібранню дитини від батька та передачі її 

матері були присутні сторони виконавчого провадження, їх представники 

адвокати, державний виконавець, представники органу опіки та піклування, лікар, 

психолог та невідомі особи чоловічої статті, які знаходилися і у квартирі і на 
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сходовій клітині. Дитина була злякана цією ситуацією та відмовилася йти до 

матері. Психолог вказала для державного виконавця, що для дитини така ситуація 

стресова. Користуючись таким розвитком подій державний виконавець і склав 

акт. Такі дії скаржник вважає такими, що не відповідають закону, та фактично є 

не діями державного виконавця, а його бездіяльністю. Але суд скаргу не 

задовольнив. І з такою думкою суду треба погодитися, оскільки в окресленій 

ситуації виконання рішення є неможливим.  

Отже наступною проблемою при виконанні даної категорії рішень є дії 

дитини, яка передається, оскільки виконати рішення стає неможливо, коли дитина 

відмовляється йти до стягувача. В такій ситуації вести мову про заміну способу 

виконання рішення теж недоречно, оскільки спосіб виконання такого судового 

рішення фактично випливає із його суті, а саме відібрання дітей. 

За таких обставин, цілком логічним було б перенесення виконання 

рішення на певний час, і протягом цього часу призначити спілкування дитячого 

психолога із дитини для усунення негативного досвіду і майбутнього виконання 

рішення, звісно це можливо у випадку, коли боржник не створює перешкод та 

співпрацює зі стягувачем в інтересах дитини, та якщо не загрожує небезпека. 

Вбачається, що залучення психолога при виконанні рішення про 

відібрання дитини є необхідним не лише для спілкування з дитиною, але й для 

осіб, у яких дитина знаходиться, для роз’яснення їм необхідності даної 

процедури, переконання не чинити перешкод, необхідності сприянню даному 

виконавчому провадженню в інтересах дитини. Тому участь психолога у даному 

виді виконавчого провадження важко переоцінити, він є необхідним для всіх 

суб’єктів, що беруть участь у примусовому виконанні рішень про відібрання 

дитини. Іноді він може знадобитися і стягувачу, наприклад, у випадку, коли 

дитина не знає стягувача та не хоче йти до нього, оскільки відсутній емоційний 

зв’язок. Так, наприклад, Рішенням Арбузинського районного суду від 08 грудня 

2016 року у справі №467/1073/16-ц [533], місце проживання малолітньої особи 

визначено з матірю, але самостійно виконати рішення суду та забрати дитину 

вона не змогла, оскільки після винесення 18 січня 2017 року ухвали апеляційного 
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суду Миколаївської області вона прийшла до ДНЗ «Пролісок» щоб забрати 

дитину, але дитина її боялася, плакала і вона вирішила силоміць не забирати сина, 

щоб його не травмувати. Наведена ситуація є стресовою як для дитини так і для 

батьків. 

Також відповідно до ч.2 ст. 14 Закону «Про виконавче провадження» 

виконавець залучає для проведення виконавчих дій за потреби понятих, 

працівників поліції, представників органів опіки і піклування, інших органів та 

установ у порядку, встановленому цим Законом. 

У більшості випадків боржник чинить перешкоди при виконанні рішення 

про відібрання дитини. Такими перешкодами може бути недопущення 

державного виконавця до квартири чи будинку, де знаходиться дитина, чи 

переховування дитини у третіх осіб. У деяких випадках навіть плач і крики 

боржника чи інших осіб, що знаходяться у приміщенні, теж унеможливлюють 

виконання рішення. 

У першому випадку державний виконавець може звертатися до суду з 

поданням про постановлення вмотивованого рішення про примусове проникнення 

до житла чи іншого володіння боржника - фізичної або іншої особи, в якої 

перебуває дитина, стосовно якої складено виконавчий документ про її відібрання 

(п.12 ч.3 ст.18 Закону «Про виконавче провадження»). Дана норма визначає таке 

звернення до суду в якості права виконавця, але чи можна виконати рішення за 

таких обставин перешкоджання? Звичайно, що ні. Тому це є скоріше обов’язком 

державного виконавця, а не правом.  

Відповідно до ст.439 ЦПК судом вирішується питання про примусове 

проникнення до житла чи іншого володіння боржника – фізичної особи або особи, 

у якої знаходиться дитина, щодо якої є виконавчий документ про її відібрання. 

Суд розглядає таке подання негайно, але не пізніше наступного дня з дня 

надходження до суду, без повідомлення (виклику) сторін та інших 

заінтересованих осіб за участю виконавця. Питання про примусове проникнення 

до житла вирішується судом за місцезнаходженням житла чи іншого володіння 

особи або судом, який ухвалив рішення за поданням виконавця.  
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При примусовому проникненні виконавця до житла чи іншого володіння 

фізичної особи виконавцем залучаються поліцейські. Відповідно до Порядку 

взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України 

та органів і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень 

інших органів [534] поліцейські залучаються виконавцями  з метою забезпечення 

публічної безпеки і порядку, запобігання, припинення кримінальних та 

адміністративних правопорушень, ужиття заходів, спрямованих на усунення 

загроз життю та здоров'ю державних, приватних виконавців, фізичних осіб. 

Порядок передбачає залучення поліцейських у визначених випадках: при 

примусовому проникненні виконавця до житла чи іншого володіння фізичної 

особи; при виконанні постанови державного, приватного виконавця про розшук 

транспортного засобу боржника; примусове виселення боржника; примусове 

вселення стягувача; усунення перешкод у користуванні приміщенням (житлом). 

Тобто законодавцем фактично обмежене коло випадків залучення поліції до 

виконавчих дій.  

Як було зазначено вище, боржник може по різному чинити перешкоди у 

виконанні рішення, це може бути і фізична протидія, різні прояви агресії, 

утримання дитини, тому в таких випадках залучення працівників поліції є 

необхідним, а у зв’язку з цим потребує доповнення переліку випадків залучення 

поліцейських під час примусового виконання рішень. 

У разі якщо боржник перешкоджає виконанню рішення про відібрання 

дитини, до нього застосовуються заходи, передбачені Законом «Про виконавче 

провадження». Відповідно до ч.2 ст. 76 за наявності ознак кримінального 

правопорушення в діях особи, яка умисно перешкоджає виконанню рішення чи в 

інший спосіб порушує вимоги закону про виконавче провадження, виконавець 

складає акт про порушення і звертається до органів досудового розслідування з 

повідомленням про вчинення кримінального правопорушення. Але спірним 

вбачається питання, чи підпадає під дію цієї статті психологічний вплив на 

дитину, чи плач і крики боржника, оскільки такі дії фактично заважають 

виконанню рішення. 
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Ще однією проблемою, що виникають на практиці, є встановлення 

місцезнаходження дитини, оскільки батьки чи інші особи можуть це приховувати. 

Дитина може знаходитись як у родичів, так і у третіх осіб. Тому за неможливості 

з’ясування місцезнаходження боржника чи дитини державний виконавець 

звертається з поданням до суду про винесення ухвали про розшук дитини або 

боржника (ст.36 Закону «Про виконавче провадження»). 

Відповідно до ст. 348 ЦПК розшук боржника або дитини оголошуються за: 

місцем виконання рішення; за останнім відомим місцем проживання 

(перебування) боржника; за останнім відомим місцем проживання (перебування) 

дитини; за місцезнаходженням їхнього майна; за місцем проживання 

(перебування) стягувача. 

Суд має право витребувати від виконавця всі необхідні документи для 

вирішення питання про оголошення розшуку та розглядає подання виконавця 

протягом десяти днів. 

При цьому береться до уваги, які саме заходи вживалися заінтересованою 

особою або державним виконавцем для встановлення місцеперебування боржника 

чи дитини. Ухвалою Дарницького районного суду м.Києва від 23.03.2015 року 

задоволено подання ВДВС Дарницького РУЮ у м. Києві, оголошено розшук 

малолітнього Б., 2012 року народження, з метою виконання рішення Жовтневого 

районного суду м.Харкова про відібрання дитини у батька та передання дитини 

матері. Відхиляючи доводи апеляційної скарги боржника Б., апеляційний суд 

вказав, що доводи подання підтверджуються актом державного виконавця від 

27.01.2015 року, відповідно до якого виходом за адресою місця проживання 

боржника, вказаного у виконавчому листі, було встановлено, що двері квартири 

відкрила громадянка, яка повідомила, що боржник разом з дитиною не 

проживають у вказаній квартирі з початку січня 2015 року, де перебувають 

боржник із дитиною – їй невідомо [535 , c.143].  

Також, за потреби державний виконавець може звернутися до суду з 

поданням щодо вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до 

дитячого або лікувального закладу. Дане питання вирішується судом за поданням 
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державного виконавця. Суд у десятиденний строк розглядає це питання в 

судовому засіданні з викликом сторін та за обов’язковою участю представників 

органів опіки та піклування, хоча неявка сторін не є перешкодою для вирішення 

питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального 

закладу (ст.437 ЦПК). 

При вирішенні питання тимчасового влаштування дитини до дитячого або 

лікувального закладу необхідно виходити з того, чи містить судове рішення 

висновок про відібрання дитини. При цьому суд має враховувати висловлену з 

цього питання думку представників органу опіки та піклування [ 535, c. 143].  

Порядок примусового виконання рішень про відібрання дитини [536] 

зазначає, що у випадках, коли боржник не виконує рішення суду, застосовуються 

процедури примусового виконання рішення суду. Зокрема, державний виконавець 

може звернутися до суду з заявою про поміщення дитини в дитячий або 

лікувальний заклад.  

Застосування вищезазначеної норми є можливим коли виникла 

безпосередня загроза життю або здоров’ю дитини, або дитина потребує лікування 

чи отримує неналежний догляд і піклування. Але на практиці дане положення 

намагаються застосовувати для адаптації дитини, у випадках, коли дитина не хоче 

йти до особи, якій вона передається. Так у справі № 629/5453/13-ц Апеляційного 

суду Харківської області [537] було встановлено, що під час проведення 

виконавчих дій державним виконавцем складено акт, в якому зазначено, що діти 

відмовились добровільно йти до батька від бабусі, і тому представник ДВС 

просить вирішити питання про тимчасове влаштування дітей до дитячого або 

лікувального закладу на обстеження, встановлення стану їх здоровя та 

забезпечити належні умови для відібрання малолітніх дітей. 

Але такий засіб навряд чи зарадить зазначеній проблемі, таке переміщення 

дитини скоріше буде не адаптацією, а новим стресом. Тому виконавцеці краще 

використати можливість звернення до експерта чи спеціаліста (у даній ситуаціі – 

дитячого психолога) передбачену п.8 розд. ІІ Інструкції з організації примусового 

виконання рішень [538] для отримання письмового висновку (звіту) для 
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забезпечення виконання рішення про передачу дитини та усунення причин 

психологічного характеру, які перешкоджають порозумінню. А у випадку 

сумнівів щодо фізичного чи психічного зоров’я дитини необхідним є залучення 

медичних працівників, оскільки державний виконавець не володіє такими 

сцеціальними знаннями. Тому мають бути вагомі підстави для поміщення дитини 

до дитячого чи лікувального закладу. 

Час проведення виконавчих дій визначається державним виконавцем 

відповідно до вимог ч. 1 ст.29 Закону «Про виконавче провадження», але з 

урахуванням всіх обставин. Тому якщо зволікання неможливе, виконавчі дії 

можуть бути проведені у неробочі та святкові дні, а якщо невиконання рішення 

про відібрання дитини створює загрозу її життю чи здоров’ю, проведення 

виконавчих дій допускається в інший час, ніж передбачено ч.1 ст.29 Закону. 

Законом України «Про охорону дитинства» [539] закріплено, що кожній 

дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканість та захист гідності. 

Разом з тим, слід наголосити, що виконання рішень про відібрання дитини має 

відбуватися з дотриманням всіх прав та свобод дитини, що передбачені 

національним законодавством. Отже неприпустимим є приниження честі і 

гідності дітей під час виконання рішення. Стаття 16 Конвенції про права дитини 

[540] встановлює, що жодна дитина не може бути об'єктом свавільного або 

незаконного втручання в здійснення її права на особисте і сімейне життя, 

недоторканність житла, таємницю кореспонденції або незаконного посягання на її 

честь і гідність. Тому при виконанні таких категорій рішень необхідним є 

збереження конфіденційності інформації, яка може стати відомою під час 

виконавчого провадження. 

Примусове виконання рішення суду про встановлення побачення з 

дитиною, рішення про усунення перешкод у побаченні з дитиною. 

Відповідно до положень ст.141 Сімейного Кодексу [541] мати, батько 

мають рівні права та обов'язки щодо дитини і проживання їх окремо від дитини не 

впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов'язків щодо дитини. Стаття 153 

СК передбачає, що мати, батько та дитина мають право на безперешкодне 
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спілкування між собою. Згідно зі ст.157 СК той із батьків, хто проживає окремо 

від дитини, зобов'язаний брати участь у її вихованні і має право на особисте 

спілкування з нею, а той із батьків, з ким проживає дитина, не має права 

перешкоджати тому з батьків, хто проживає окремо, спілкуватися з дитиною та 

брати участь у її вихованні, якщо таке спілкування не перешкоджає нормальному 

розвиткові дитини. 

У зв’язку з проблемами, що виникали на практиці у 2018 році Закон «Про 

виконавче провадження» було доповнено новою статтею 64-1, яка регулює 

питання виконання рішення про встановлення побачення з дитиною, рішення про 

усунення перешкод у побаченні з дитиною. 

Згідно академічного тлумачного словника «перешкоджати» це створювати 

завади, заважати, забороняти кому-, чому-небудь [ 542]. Тобто створювати 

перепони для реалізації стягувачем його законних прав, а саме побачень із 

дитиною. За своїм змістом «перешкоджання» може проявлятися як в активних 

діях так і бездіяльності. Мотив такого перешкоджання може бути різним. 

Разом з тим, ст.12 Закону України «Про охорону дитинства» на кожного з 

батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток 

дитини. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право і зобов’язані виховувати 

дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, 

навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, 

поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці. Ст.15 

зазначеного Закону батьки, які проживають окремо від дитини, зобов’язані брати 

участь у її вихованні і мають право спілкуватися з нею, якщо судом визнано, що 

таке спілкування не перешкоджатиме нормальному вихованню дитини. 

Відповідно до Закону «Про виконавче провадження» виконання рішення 

про встановлення побачення з дитиною полягає у забезпеченні боржником 

побачень стягувача з дитиною в порядку, визначеному рішенням. 

Враховуючи цю норму, для виконання рішення необхідні такі суб’єки: 

дитина; стягувач; боржник, який зобов’язаний забезпечити побачення; орган 
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опіки та піклування, які державний виконавець залучає за потреби; інші суб’єки, 

визначені у рішенні суду.  

Ч. 3, 4 ст. 64-1 Закону передбачена відповідальність боржника у випадку 

невиконання без поважних причин рішення. Так державний виконавець складає 

акт та виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі, 

визначеному ч. 1 статті 75 цього Закону. У постанові зазначаються вимога 

виконувати рішення та попередження про кримінальну відповідальність. А у разі 

повторного невиконання без поважних причин боржником рішення державний 

виконавець складає акт, виносить постанову про накладення на боржника штрафу 

в подвійному розмірі, надсилає до органу досудового розслідування повідомлення 

про вчинення боржником кримінального правопорушення, звертається з 

поданням про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України до 

суду за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби, виносить 

вмотивовану постанову про встановлення тимчасового обмеження боржника у 

праві керування транспортними засобами (із врахуванням обмежень, 

передбачених ч. 10 статті 71 цього Закону) та вживає інші заходи примусового 

виконання рішення, передбачені цим Законом. 

Але виконання рішення залежить не тільки від дій боржника, але й від 

волевиявлення дитини, оскільки дитина є суб’єктом права та, відповідно має 

права. Конвенцією ООН «Про права дитини» від 20 листопада 1989 ч.1 ст.12 [543] 

держави-учасниці забезпечують дитині, здатній сформулювати власні погляди, 

право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що торкаються дитини, 

причому поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком і зрілістю. 

Відповідно до цього, дитина має право бути вислуханою та її думка має 

обов’язково врахована. 

Постає питання, чи можна розцінювати відмову чи небажання дитини 

спілкуватися зі стягувачем як невиконання зобов’язання боржником? Звичайно, 

що ні, якщо не виявлено будь-яких проявів перешкоджання з боку боржника. 

Хоча не можливо виключати і можливість психологічного впливу боржника на 

дитину. Інтереси та думка дитини обов’язково мають бути враховані при 
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виконанні рішення. Відповідно до положень ст.171 СК дитина має право на те, 

щоб бути вислуханою батьками, іншими членами сім'ї, посадовими особами з 

питань, що стосуються її особисто, а також питань сім'ї. 

Під час виконання зазначеної категорії рішень варто вести мову про 

заборону фізичного впливу. Така заборона була передбачена при виконанні 

рішень про відібрання дитини, але була виключена з Інструкції з організації 

примусового виконання рішень (28.08.2018 п.5 розд. ІХ було викладено в новій 

редакції). Виключення зазначеної норми мабуть призвело те, що оскільки 

законодавчого тлумачення зазначеного терміну не було, виконати рішення при 

відмові дитини йти до стягувача, було неможливо, навіть якщо цього вимагали 

інтереси дитини. Але і після виключення зазначеного положення не можна вести 

мову про застосування фізичного впливу, оскільки кожній дитині гарантується 

право на свободу, особисту недоторканість, захист гідності та найкраще 

забезпечення ії інтересів. 

Як зазначають Н.М. Онищенко, О.Л. Львова та С.О. Сунєгін ефективність 

правового регулювання відносин у сфері забезпечення, охорони та захисту прав 

дитини в Україні здебільшого залежить від запозичення відповідних стандартів у 

зарубіжних країнах, насамперед, європейських [544, c.15].  

Цікавим в цьому питанні є практика Естонії. Зокрема § 179 Кодексу «Про 

виконавче провадження» встановлює, що судовий виконавець може застосовувати 

силу щодо дитини або особи, яка зобов'язана повернути дитину, або дозволити 

спілкування з дитиною лише на підставі рішення суду. Суд може дозволити 

застосовувати силу для виконання рішення тільки в тому випадку, якщо 

застосування інших заходів є або буде невдалим, або якщо необхідне швидке 

виконання рішення, а застосування сили виправдовується необхідністю 

забезпечення добробуту дитини, не може бути досягнуто іншим способом [545]. 

Така практика заслуговує на увагу, оскільки вирішення питання щодо 

застосування сили при виконанні даної категорії справ покладається на суд, який 

може передбачити це у виключних випадках, коли під загрозою є життя та 

здоров’я дитини, і невиконання чи тривале невиконання створює небезпеку для 
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дитини. Водночас необхідним є тлумачення терміну «застосування сили», 

визначити правомірні межі її застосування, для виключення зловживання цим 

правом. 

Перевірка виконання рішення боржником здійснюється державним 

виконавцем у час та місці побачення, визначених рішенням, а у разі якщо вони 

рішенням не визначені, то перевірка здійснюється у час та місці побачення, 

визначених державним виконавцем. У разі виконання рішення боржником 

виконавець складає акт та виносить постанову про закінчення виконавчого 

провадження. 

Необхідно наголосити, що чинне законодавство не передбачає 

імперативного обов’язку стягувача виконувати рішення про встановлення 

побачень з дитиною. І зобов’язати його державний виконавець не може і не 

повинен. Головним є не вчинення перешкод з боку боржника. 

Оскільки дана категорія судових рішень зобов’язуючого характеру має 

тривалий характер і боржник може перешкоджати побаченням стягувача з 

дитиною у подальшому, стягувач має право звернутися до державного виконавця 

із заявою про відновлення виконавчого провадження, і після відновлення 

виконавчого провадження державний виконавець повторно здійснює заходи, 

передбачені цією ст. 64-1 Закону. 

Відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень 

постанова про відновлення виконавчого провадження надсилається сторонам 

виконавчого провадженням та до суду, який видав виконавчий документ. 

 

4.3.Спеціальні правила примусового виконання рішень (виконавчих 

документів), що виникають із трудових відносин 

 

Відповідно до статті 5-1 КЗпП держава гарантує правовий захист від 

необгрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення, а також 

сприяння у збереженні роботи. Тому, у випадку незаконного звільнення або 
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переведення, працівник може звернутися до суду для захисту своїх порушених 

прав. В свою чергу, винесення рішення на користь працівника ще не гарантує 

добросовісного виконання боржником цього рішення, тому саме через 

ефективний механізм виконання судових рішень поновлюються порушені права 

громадян і досягається мета правосуддя.  

Процедура виконання рішень по справах про поновлення на роботі 

передбачена ст.65 Закону України «Про виконавче провадження».   

Виконання рішень про поновлення на роботі відносяться до окремої 

категорії справ для яких передбачені певні правила примусового виконання, які 

вирізняють дану виконавчу процедуру від виконання інших немайнових рішень.   

По-перше, це стосується строків виконавчого провадження. Законодавець 

встановлює, що рішення про поновлення на роботі підлягають невідкладному 

виконанню. Варто зазначити, що у попередніх редакціях даної статті 

застосовувався термін «негайно». Тому постає питання, у чому ж різниця між 

даними термінами, оскільки законодавець офіційного тлумачення не надає, та яке 

змістове навантаження вони несуть. 

Так термін «невідкладно» розуміють як те, що неможна відкладати, те, що 

треба здійснювати чи розв’язувати без відтермінування [542]. «Негайно» - це те, 

що здійснюється чи відбувається одразу, без затримки; терміново [547]. Але хоча 

на перший погляд може здатися, що терміни «негайно» та «невідкладно» є 

подібними, вони несуть різне змістовне навантаження. Термін «невідкладно» 

передбачає вчинення дій без зволікання, у найкоротший проміжок часу. І хоча ч.2 

ст.11 зазначено, що будь-яка дія або сукупність дій під час виконавчого 

провадження повинна бути виконана не пізніше граничного строку, визначеного 

Законом, нажаль, такий граничний строк для терміну «невідкладно» не 

встановлений законодавцем. 

Буга В.В. зазначає, що невідкладність є найменшим строком виконавчого 

провадження і у будь-якому випадку негайність, невідкладність щодо виконавчих 

дій не повинна перевищувати 24 години [548, c. 231]. І якщо з першою думкою 

можна погодитися, то у другому твердженні автор фактично ототожнює ці два 
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строки. 

Про негайне виконання рішення, прийняте органом, що розглядав 

трудовий спір про поновлення незаконно звільненого або переведеного 

працівника йдеться у ч.7 ст. 235 КЗпП [549], де зазначається, що такі рішення 

підлягають негайному виконанню. Також п.4 ч.1 ст. 430 ЦПК зазначає, що суд 

допускає негайне виконання рішення у справах про поновлення на роботі 

незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника. 

Штефан М.Й. зазначав, що негайне виконання судового рішення полягає в 

тому, що воно набуває властивостей здійснення і підлягає виконанню не з часу 

набрання ним законної сили, що передбачено для переважної більшості судових 

рішень, а негайно з часу його оголошення в судовому засіданні, чим 

забезпечується швидкий і реальний захист життєвоважливих прав та інтересів 

громадян і держави [356, с.362]. 

Слушною є думка Фурси С.Я., що негайним є виконання судового 

рішення, яке не набрало законної сили, особливістю при цьому буде видача 

виконавчого листа за рішенням, яке допущене до негайного виконання, у день 

його ухвалення [123]. 

Притуляк В.М. приходить до висновку, що негайне звернення судового 

рішення до виконання, не відрізняється від звичайного звернення судового 

рішення до виконання ані спеціальними повноваженнями державного виконавця з 

приводу виконання даної категорії виконавчих документів, а ні скороченою 

процедурою примусового виконання, окрім скорочених строків відкриття 

виконавчого провадження [550, c.64-65]. З такою думкою погодитися можна лише 

частково, окільки, дійсно процедура примусового виконання ідентична 

звичачному виконанню, але окрім скорочених строків відкриття виконавчого 

провадження , скороченним є строк виконання про що свідчать положення ч.ч.1, 2 

статті 63 Закону. 

Отже вбачається, що негайне виконання полягає у тому, що рішення 

набуває властивостей обов’язковості з часу його проголошення у судовому 

засіданні та відповідно, його належного оформлення, і полягає у скороченні 
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строків відкриття виконавчого провадження та строків порядку виконання. 

Що стосується «невідкладності», то Український юридичний 

термінологічний словник визначає цей термін як проміжок часу, визначений / 

установлений з моменту настання підстав для здійснення відповідних дій, які є 

пріоритетними і здійснюються першочергово, але не пізніше наступного робочого 

дня або установленого часу наступного дня [551]. В Законі «Про виконавче 

провадження» зазначений термін використовується законодавцем кілька разів і 

якщо в двох статтях присутнє часове обмеження, а саме ч. 4 ст.19 «Сторони 

зобов’язані невідкладно, не пізніше наступного робочого дня після настання 

відповідних обставин …», ч. 1 ст.52 « …невідкладно, але не пізніше ніж у 

триденний строк …», то в решті випадків обмежувальні часові параметри відсутні 

- ч.5 ст.48, ч.4 ст.50, та ч.1 ст.65 Закону. Тобто законодавцем не встановлюються 

єдиного спеціального правила обчислення даного строку та моменту його 

закінчення. Але з таким підходом погодитись важко, оскільки, як правильно 

зазначає Білоусов Ю.В. розкриваючи питання призначення та класифікації строків 

у виконавчому провадженні зазначає, що строки виконавчого провадження 

визначають темпоральну складову виконавчого провадження як процесуальної 

діяльності та повинні забезпечувати стабільність і визначеність відносин 

виконавчого провадження, створювати умови для ефективного здійснення 

процесуальних прав суб’єктів виконавчого провадження, стимулювати їх до 

сумлінного та належного виконання процесуальних обов’язків та повноважень, 

сприяти досягненню мети виконавчого провадження [ 552, c.76-77]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону будь-яка дія або сукупність дій під час 

виконавчого провадження повинна бути виконана не пізніше граничного строку, 

визначеного цим Законом. 

У зв’язку з вищенаведеним тлумаченням та законодавчої невизначеності, 

вбачається необхідним закріпити строк, який буде конкретизувати термін 

«невідкладно». Та викласти ст. 65 Закону у наступній редакції: 1. Рішення про 

поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника 

виконується невідкладно, не пізніше наступного робочого дня в порядку, 
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визначеному статтею 63 цього Закону. 

Розглядаючи особливості виконання рішень про поновлення на роботі, 

постає питання, коли у боржника виникає обов’язок щодо виконання рішення 

суду про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного 

працівника? 

У своїй практиці, суди підходять до вирішення даного питання по різному. 

Так Богородчанський районний суд Івано-Франківської області розглянув заяву 

про виплату середнього заробітку за час затримки виконання рішення суду про 

поновлення на роботі. Позивач вказує, що відповідач видав наказ про поновлення 

на роботі лише через місяць, а тому затримав виконання рішення суду.   

Представник відповідача заявлені вимоги не визнав, вказав, що затримки у 

поновленні позивача на роботі роботодавцем не допущено, оскільки наказ про 

поновлення на роботі був виданий в день отримання постанови про відкриття 

виконавчого провадження щодо поновлення позивача. Тому відповідач вважає, 

що рішення суду виконано вчасно і добровільно і підстав для стягнення заробітку 

за період немає. 

Разом з тим суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вимог 

позивача. Посилаючись на ст.236 КзпП України, де визначено, що у разі затримки 

власником або уповноваженим ним органом виконання рішення органу, який 

розглядав трудовий спір про поновлення на роботі незаконно звільненого або 

переведеного на іншу роботу працівника, цей орган виносить ухвалу про виплату 

йому середнього заробітку або різниці в заробітку за час затримки.   

Судом встановлено, що посилання представника відповідача на те, що 

даний наказ був винесений негайно після отримання постанови про відкриття 

виконавчого провадження, а тому затримки з поновленням на роботі не допущено 

- безпідставні. Підставою для негайного поновлення на роботі позивачки було 

судове рішення, а не постанова державного виконавця, який лише розпочав 

провадження по примусовому виконанню згаданого судового рішення [553]. 

Зовсім по іншому підходить до тлумачення норм законодавства суд у 

справі за позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю про стягнення 
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середнього заробітку за затримку виконання рішення про поновлення на роботі та 

стягнення моральної шкоди [554]. Судом встановлено, що рішенням Зарічного 

районного суду м. Суми від 14.12.2010 року позивач був поновлений на роботі на 

посаді інспектора з безпеки ТОВ «ЕКО».  

Як встановлено з матеріалів справи 25 березня 2011 року був виданий 

виконавчий лист на виконання рішення Зарічного районного суду м. Суми про 

поновлення позивача на роботі. 11 квітня 2011 року державним виконавцем 

виконавчої служби за місцем розташування ТОВ було відкрито виконавче 

провадження по негайному виконанню виконавчого листа про поновлення 

позивача на роботі, і того ж дня державним виконавцем на ім’я відповідача була 

направлена копія постанови про відкриття виконавчого провадження по 

виконанню рішення суду про поновлення позивача на роботі. В даній постанові 

вказано про негайне виконання рішення суду про поновлення позивача на роботі. 

Постанова про відкриття виконавчого провадження була одержана відповідачем 

18.04. 2011 року, але рішення суду не було виконано негайно, як вказано в 

постанові, а виконане лише 28.04.2011 року шляхом видання наказу про 

поновлення позивача на роботі. Таким чином з 18.04.2011 року по 28.04. 2011 

року відповідач затримав виконання рішення суду про поновлення позивача на 

роботі і відповідно до ст. 236 КЗпП України повинен нести відповідальність. 

Судова колегія зазначає, що лише після відкриття виконавчого 

провадження у боржника (відповідача) виникає обов’язок по виконанню рішення 

суду про поновлення позивача на роботі.  Та обставина, що боржник не 

використав своє право добровільно виконати рішення суду першої інстанції не 

може мати для нього негативних наслідків.    

Неможна погодитися з таким тлумаченням норм законодавства, оскільки 

підставою для негайного поновлення на роботі позивача є саме судове рішення, а 

не постанова державного виконавця. Державний виконавець лише розпочинає 

провадження по примусовому виконанню судового рішення про поновлення на 

роботі у випадку не виконання боржником рішення суду добровільно [ 67, c. 161]. 

Слушним є висновок Вищого адміністративного суду України [555] про те, 
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що добровільне виконання рішення суду боржником - це його законодавчо 

встановлений обов'язок. Зокрема, зазначений обов'язок не є похідним від дій 

особи (подання заяви чи виконавчого листа для відкриття виконавчого 

провадження), яку поновлено на роботі. В таких випадках держава в особі органу 

державної виконавчої служби несе відповідальність за виконання остаточних 

судових рішень. 

Отже, обов’язок щодо виконання рішення суду про поновлення на роботі 

виникає у боржника з моменту оголошення рішення в судовому засіданні, а не з 

моменту відкриття виконавчого провадження.  

По-друге, боржнику не надається 10 денний строк для самостійного 

виконання рішення. Статтею 26 Закону «Про виконавче провадження» 

встановлено, що у постанові про відкриття виконавчого провадження за 

рішеннями, що підлягають негайному виконанню, виконавець не надає 

боржникові строк, протягом якого необхідно виконати рішення. А оскільки 

виконання рішень про поновлення на роботі здійснюється в порядку, який 

передбачено статтею 63 Закону «Про виконавче провадження» та підлягають 

негайному виконанню, то виконавець перевіряє виконання такого рішення не 

пізніш як на третій робочий день після відкриття виконавчого провадження. 

Але на практиці трапляються випадки, коли державним виконавцем 

порушується вимога законодавства щодо ненадання строку для добровільного 

виконання рішення про поновлення на роботі. Як приклад можна навести ухвалу 

Київського районного суду м. Харкова [556], де заявниця - звернулася до суду зі 

скаргою, якою просила визнати незаконною бездіяльність державного виконавця 

щодо не вчинення ним протягом майже п'яти місяців жодних дій, спрямованих на 

реальне виконання судового рішення про поновлення її на роботі, визнати 

постанову державного виконавця про закінчення виконавчого провадження 

неправомірною та зобов'язати державного виконавця вчинити всі необхідні дії 

щодо фактичного виконання судового рішення про поновлення її на роботі. 

Суд встановив, що в зв'язку з виконанням рішення суду про поновлення 

заявниці на роботі, державним виконавцем за її заявою було відкрито виконавче 
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провадження про поновлення заявниці на роботі, на посаді заступника голови 

правління. Державний виконавець встановив боржнику 7-денний строк для 

добровільного виконання рішення суду, незважаючи на те, що для цієї категорії 

рішень передбачено негайне виконання, та прийщов до висновку про закінчення 

виконавчого провадження через п’ять місяців, чим завдав шкоди інтересам 

заявниці. З огляду на наведене, суд визнає незаконною бездіяльність державного 

виконавця щодо не вчинення ним протягом майже п'яти місяців жодних дій, 

спрямованих на реальне виконання судового рішення про поновлення на роботі. 

Третьою особливістю є те, що у боржника є дві спроби для виконання 

рішення про поновлення на роботі. Перша – після відкриття виконавчого 

провадження і до перевірки виконання виконавцем. Друга – встановлена ч.2 ст. 

63, що у разі невиконання без поважних причин боржником рішення виконавець 

виносить постанову про накладення на боржника штрафу, в якій також 

зазначаються вимога виконати рішення протягом трьох робочих днів. І після 

закінчення цього строку виконавець повторно перевіряє виконання рішення. 

Четвертою особливістю можна визначити те, що для закінчення 

виконавчого провадження про поновлення на роботі є необхідним наявність двох 

підстав: 1) видача відповідного наказу або розпорядження, що відповідає вимогам 

законодавства про працю, про поновлення стягувача на роботі; 2) внесення 

відповідного запису до трудової книжки стягувача. Тільки за наявністю цих двох 

підстав виконавець виносить постанову про закінчення виконавчого провадження 

та рішення про поновлення на роботі вважається виконаним.  

Фактично перешкодою для виконання рішення може бути ненадання 

трудової книжки стягувачем. В такому випадку боржник не зможе в повній мірі 

виконати рішення про поновлення, оскільки необхідним є вчинення певних дій і з 

боку стягувача, а саме – передача трудової книжки для внесення відповідних 

записів у неї. 

На практиці, виконавець констатує невиконання рішення боржником та 

накладає на боржника штраф, передбачений законодавством, що є порушенням 

прав боржника, оскільки він вчинив всі можливі дії по виконанню рішення 
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(наприклад, див. Ухвалу Бердянського міськрайонного суду Запорізької області 

від 13 лютого 2018 р. у справі № 310/2284/17 [557] ). За даних обставин треба 

вести мову про застосування положення п. 4 ч. 1 ст.37 Закону «Про виконавче 

провадження» про повернення виконавчого документу стягувачу у випадку 

перешкоджання стягувачем проведенню виконавчого провадження. 

У разі незаконного звільнення чи переведення і поновленні на попередній 

роботі, або у випадку зміни формулювання підстав звільнення визнається 

недійсним запис про таке звільнення, переведення ( п.2.10. Інструкції про порядок 

ведення трудових книжок працівників [558] ). Наприклад, зазначається: «Запис за 

№… є недійсним, поновлений на попередній роботі», а в наступній графі 

вказується наказ про поновлення на роботі. У випадку, якщо у трудовій книжці 

міститься запис про звільнення або переведення, який пізніше визнається 

недійсним, то працівнику, за його проханням, видається дублікат трудової 

книжки без запису, що визнаний недійсним. Відповідно факт звільнення або 

переведення скасовується. При виконанні рішення про поновлення на роботі 

мають бути обов’язково дотримані ці вимоги законодавства про працю.  

Що стосується фактичного допущення працівника до роботи, то 

враховуючи положення ст.24 КЗпП він не може бути допущений до роботи без 

укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням 

власника або уповноваженого ним органу. Однак у випадку поновлення на роботі 

мова йде не про укладення нового договору, а про скасування факту звільнення 

або переведення. 

Наступною особливістю є те, що рішення про поновлення на роботі не 

можливо виконати без участі боржника. Тобто у боржника, в даному випадку 

роботодавця (власника підприємства, установи, організації або уповноваженого 

ним органом, фізичною особою, фізичною особою - підприємцем, який прийняв 

незаконне рішення про звільнення або переведення працівника), виникає 

обов’язок виконати певну дію, а саме, скасувати наказ про звільнення та поновити 

на роботі незаконно звільненого працівника. Цей обов’язок у боржника виникає 

одразу після оголошення рішення суду, незалежно від того чи буде дане рішення 
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суду оскаржуватися [ 67, c. 162]. 

Тому, у разі повторного невиконання боржником рішення без поважних 

причин виконавець надсилає органу досудового розслідування повідомлення про 

вчинення боржником кримінального правопорушення та виносить постанову про 

закінчення виконавчого провадження. 

Окрім штрафних санкцій та кримінальної відповідальності, боржнику 

необхідно враховувати, що в разі затримки власником або уповноваженим ним 

органом виконання рішення органу, який розглядав трудовий спір про 

поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу 

працівника, цей орган виносить ухвалу про виплату йому середнього заробітку 

або різниці в заробітку за час затримки. Це теж є певним стимулом для швидкого 

виконання рішення суду. 

Також необхідно зазначити, що при винесенні рішення про поновлення на 

роботі орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про 

виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або 

різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи. Тобто, виконання 

рішення немайнового характеру пов’язане з виконанням рішення майнового 

характеру. 

Завдяки вищезазначеним особливостям, виконання рішень про поновлення 

на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника відносяться до 

окремої категорії справ. Законодавець передбачає добровільне та швидке 

виконання рішення суду про поновлення на роботі одразу після оголошення 

рішення в судовому засіданні, в свою чергу передбачаючи можливість звернення 

стягувача до ДВС з метою контролю за виконанням рішення суду та застосування 

штрафних санкцій в якості заходів примусу та можливості притягнення до 

кримінальної відповідальності боржника у випадку невиконання рішення [ 67, c. 

163; 68, c. 257]. 
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4.4. Спеціальні правила примусового виконання рішень (виконавчих 

документів), що виникають із житлових відносин 

 

Примусове виконання рішень про вселення 

Дослідження проблемних аспектів виконання судових рішень про 

виселення залишається актуальною темою. Спори стосовно вселення виникають 

доволі часто. Особливо гостре питання вселення для осіб, які не мають іншого 

місця для проживання, саме тому, швидке виконання даної категорії рішень є 

запорукою захисту прав і свобод людини і громадянина. Однією із проблем 

виконання рішень про вселення є перешкоджання та опір боржника проти 

вселення стягувача, що затягує виконавчий процес. Поведінка боржника 

характеризується не тільки його пасивними діями (не відчинення замків, не 

надання ключів, тощо), а й активною протидією державному виконавцю 

(застосування зброї, зміна нумерації квартир, тощо). За таких обставин примусове 

виконання рішення про вселення є єдиною можливістю стягувача захистити своє 

право на житло [ 105, c.34]. 

Ст. 67 Закону України “Про виконавче провадження” визначає порядок 

виконання рішення про вселення. Цією статтею покладено на державного 

виконавця обов'язок щодо примусового виконання рішення в разі невиконання 

боржником рішення про вселення стягувача.  

Пункт 1 ч. 2 ст.18 встановлює обов’язок виконавця здійснювати заходи 

примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим 

документом та Законом України “Про виконавче провадження”. 

Законодавець розтлумачує поняття «примусового вселення», як 

забезпечення державним виконавцем безперешкодного входження стягувача у 

приміщення, зазначене у виконавчому документі, та його проживання 

(перебування) в ньому. Обов’язковою умовою виконання рішення про вселення є 

письмове повідомлення божника і стягувача про день і час примусового вселення. 

Боржник вважається повідомленим про примусове вселення стягувача, якщо 
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повідомлення надіслано йому за адресою, за якою має здійснюватися вселення, чи 

іншою адресою, достовірно встановленою державним виконавцем. 

Законом передбачено, що відсутність боржника, належним чином 

повідомленого про день і час примусового вселення, під час виконання рішення 

про вселення не є перешкодою для вселення стягувача. Разом з тим, з аналізу 

норм вбачається, що присутність стягувача є необхідною умовою примусового 

виконання рішення про вселення. Але ця умова не позбавляє стягувача 

можливості реалізувати свої права і обов’язки у виконавчому провадженні через 

представників. Що стосується боржника, то ст.16 Закону «Про виконавче 

провадження» встановлює виключення фізичній особі -боржнику мати 

представника, у випадку, коли згідно з рішенням він зобов’язаний вчинити певні 

дії особисто. 

Можна погодитися зі Фурсою С.Я., що формула примусового виконання 

рішення про вселення зумовлює вчинення таких дій: забезпечення державним 

виконавцем безперешкодного входження стягувача у приміщення, зазначене у 

виконавчому документі; забезпечення його проживання (перебування) в ньому 

[509, с.723]. 

Примусове вселення здійснюється у присутності понятих та за участю 

працівників поліції. А по закінченню примусового вселення державний 

виконавець має скласти акт, який підписується особами, які брали участь у 

виконанні рішення про примусове вселення. 

Стягувачу має бути надане право безперешкодного входження у 

приміщення. Таке входження ні в якому разі не можна вважати одноразовою дією, 

оскільки ч.6 ст.67 Закону України “Про виконаче провадження” стягувачу надано 

право звернення до державного виконавця із заявою про відновлення виконавчого 

провадження у разі подальшого перешкоджання боржником проживанню 

(перебуванню) стягувача у приміщенні, в яке його вселено. У такому разі 

виконавець має право повторно здійснити примусове вселення стягувача та 

накласти на боржника штраф у подвійному розмірі відповідно до статті 75 Закону 

України “Про виконавче провадження”. Законодавець не встановлює строки та 



 372 

кількість разів зверненнь стягувача до державного виконавця із подібними 

заявами. Термін “повторно” означає - який буває, трапляється і т. ін. знову, вдруге 

[559]. Але оскільки законодавцем чітко не зазначено, що тільки два рази можливо 

вселити, то необхідно тлумачити цей термін не як “вдруге”, а виходячи з того, що 

це відбувається не один раз [105, c.35]. 

При зверненні до державного виконавця про повторне вселення, стягувач 

має довести: по-перше, що йому перешкоджають у подальшому проживанні 

(перебуванні), а по-друге, що перешкоджання чинить саме боржник. Якщо ж 

проживанню перешкоджає особа, яка не є боржником, виконавець не здійснює 

повторне примусове вселення та виконавче провадження не відновлюється. У 

цьому випадку, питання про вселення стягувача вирішується тільки в судовому 

порядку. Отже відновлення виконавчого провадження можливе лише при 

доведенні стягувачем зазначених обставин. Разом з тим, з аналізу судової 

практики вбачається, що виконавче провадження може бути відновлене, якщо 

перешкоджають вселенню особи, які не є боржниками, але вони не мають права 

проживати у спірному приміщенні. Так Колегією суддів судової палати в 

цивільних справах апеляційного суду Закарпатської області встановлено та 

підтверджено представником боржника, що замки в спірній квартирі замінила 

дружина боржника. Тобто, факт заміни замка підтверджений і сторонами не 

заперечується. Це в свою чергу перешкоджає виконанню рішення суду про 

вселення стягувачів у спірну квартиру, незалежно від того, хто конкретно змінив 

замки, оскільки замки замінені в спірній квартирі, наймачем якої є саме боржник, 

а не його дружина [560]. Тому фактично боржник зобов’язаний відповідати за дії 

осіб, які незаконно проживають у спірному приміщенні.  

Для усунення такої практики, необхідно розширити коло суб’єктів, дії яких 

щодо перешкоджання подальшого проживання стягувача, можна розцінювати як 

перешкоджання боржника, наприклад, члени його сім’ї – другий з подружжя, інші 

особи, що проживають в приміщенні тощо. Необхідно провести грунтовне 

дослідження цього питання та запровадити відповідні зміни у законодавство. 

Потребує дослідження вживані законодавцем терміни – “проживання” та 
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“перебування.” Проживати – це жити, мешкати постійно або тимчасово ( у 

приміщенні, населеному пункті, на певній території та ін.), перебувати – бути, 

міститися, розташовуватися де-небудь [542]; перебувати, знаходитися рідко [ 

561]. 

Законом України “Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні”[562], статтею 3, визначено такі терміни як місце 

проживання та місце перебування. Місце перебування візначається як - 

адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає 

строком менше шести місяців на рік, а місце проживання, як житло, розташоване 

на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає, а 

також спеціалізовані соціальні установи, заклади соціального обслуговування та 

соціального захисту, військові частини. 

В юридичній літературі (Бірюков І.А., Харитонов Є.О.) вказується, що 

місцем перебування може бути: готель, лікарня, санаторій, пансіонат, військова 

частина, місце позбавлення волі, притулок та ін. Тобто певна установа, в якій 

особа перебуває тимчасово. Клименко С.В. [ 563, c.121] теж поділяє таку точку 

зору, але зазначає, що з врахуванням часового критерію, що застосовується 

нормами публічного права, такий перелік буде виглядати досить умовним, адже 

особа може бути позбавленою волі на строк, що перевищує шість місяців, а у 

психіатричній лікарні пацієнт може перебувати до одужання. 

Можна погодитися з Кругловою О.О. та Синьковим Є.В., що під час 

розмежування понять “місце проживання” та “місце перебування” ключовою 

ознакою є строк такого проживання: місцем проживання – житло, в якому особа 

проживає більше ніж шість місяців на рік, місцем перебування – житло, в якому 

особа проживає менше ніж шість місяців на рік [564, с. 40]. 

Клименко С.В. [ 563, c.123] зазначає, що місцем перебування є місце 

фактичного знаходження фізичної особи протягом визначеного строку, тобто 

об’єктом придатним для її проживання та робить висновок, що житло може бути 

як місцем проживання, так і місцем перебування фізичної особи. 
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Слушним є висновок Круглової О.О та Синько Є.В., що відмінність між 

цими поняттями полягає у часовому проміжку, але сталою залишається дефініція 

– житло [ 564, c.35]. 

Цивільний Кодекс у ст.29 розкриває поняття “місце проживання фізичної 

особи”, як житло в якому вона проживає постійно або тимчасово. Отже ключовим 

терміном є “житло”. В свою чергу, ст.379 ЦК зазначає, що житлом фізичної особи 

є житловий будинок, квартира, інше жиле приміщення, призначені та придатні 

для постійного або тимчасового проживання в них. 

З огляду на вищезазначене, приходимо до висновку, що вселити, згідно 

законодавства України, можливо лише у “житло”. Відповідно до ст. 6 ЖК жилі 

будинки і жилі приміщення призначаються для постійного або тимчасового 

проживання громадян, а також для використання у встановленому порядку як 

службових жилих приміщень і гуртожитків [ 106, c. 93-94]. 

Розглядаючи дефініцію “житло” Кармаза О.О. узагальнює наукові та 

законодавче визначення житла, та зазначає, що це нерухоме майно, призначене та 

придатне для проживання громадян, відповідає установленим санітарним та 

технічним правилам і нормам, а також іншим вимогам, встановленим 

законодавством щодо житлових приміщень [ 565, c.72]. 

Розглядаючи дефініцію «житло» не можна оминути практику 

Европейського суду з прав людини, оскільки стразбурський суд за певних 

обставин відносить до поняття житло не тільки приміщення, де особа проживає ( 

квартира, будинок), але й приміщення, яке особа використовує для бізнесу. У 

рішенні Німітц проти Німеччини від 16 грудня 1992 року [89] для тлумачення 

«житло» суд використовує французький варіант тексту Конвенції, де 

застосовується термін «domicile», що має більш широке значення, ніж «home» і 

може росповсюджуватися на діловий офіс. 

Оскільки п.9 ч.1 ст. 39 Закону України “Про виконавче провадження” 

зазначає, що виконавче провадження підлягає закінченню в разі фактичного 

виконання в повному обсязі рішення згідно з виконавчим документом. Тому 

виконуючи рішення про вселення у квартиру чи житловий будинок, державний 
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виконавець має переконатися в тому, що вселення відбувається у житлове 

приміщення. Якщо стягувач може потрапити лише у приміщення загального 

користування такі як кухня чи коридор, чи може це вважатися виконанням 

рішення? Звичайно, ні, оскільки ці приміщення не придатні для проживання. Для 

підтвердження даної тези можна навести Ухвалу Апеляційного суду Одеської 

області, де встановлено, що cудовим рішенням позивача вселено в домоволодіння, 

яке складається з декількох житлових будинків, господарських будівель і споруд. 

Житлові будинки, що входять в склад домоволодіння, складаються з житлових 

кімнат та підсобних приміщень (кухонь, коридорів, веранд, тощо). Особа підлягає 

вселенню в жиле приміщення, а не підсобне, відтак, виконуючи рішення про 

вселення особи в домоволодіння державний виконавець мав переконатися в тому, 

що вселення відбувається в жиле приміщення. Відтак, постанови державного 

виконавця про закінчення виконавчого провадження є неправомірними, порушене 

право позивача на реальне виконання судового рішення підлягає захисту шляхом 

зобов’язання державного виконавця вчинити дії по скасуванню процесуальних 

документів щодо закінчення виконавчого провадження та відновленню 

виконавчого провадження по виконанню виконавчого документа про вселення 

[566]. 

Тепер постає питання, щодо меж виконання рішення про вселення 

державним виконавцем, чи лише вселити у приміщення зазначене у виконавчому 

документі чи ще забезпечити доступ стягувача до підсобних приміщень (кухня, 

коридор тощо) та з якого моменту можна вести мову про виконання рішення про 

вселення [106, c.94]. 

В цьому аспекті цікавою є судова практика, так Павлоградський 

міськрайонний суд Дніпропетровської області відмовив в частині позову щодо 

покладення зобов'язань не чинити перешкод в користуванні спірним будинком, 

надання йому ключів від дверей та підсобних приміщень, обгрунтувавши, що 

зазначене питання повинно бути вирішено державним виконавцем під час 

виконання судового рішення про вселення [567]. 
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З огляду на це було б правильним покласти на державного виконавця 

обов’язку забезпечити можливість доступу стягувача до всіх підсобних 

приміщень, оскільки тільки тоді можна вести мову про виконання рішення про 

вселення. Особа, яку вселяють, має право користуватися не лише житловими 

приміщеннями, але й підсобними приміщеннями та санітарно-технічним 

устаткуванням [ 105, c. 36].  

Також виконавець має забезпечити стягувача повним комплектом ключів 

та пересвідчитися, що боржником передані ключі від всіх приміщень, якими має 

право користуватися стягувач, чи надати можливість стягувачу замінити замки від 

яких немає ключів, чи боржник не надає їх, демонтувати засови, тощо. У випадку, 

коли боржник не передає стягувачу всі комплекти ключів, не можна вести мову і 

про добровільне виконання боржником рішення про вселення у випадку, оскільки 

доступ стягувача до приміщення буде мати одноразовий характер [ 106, c.94].  

Для підтверждення зазначених тез можна навести Ухвалу Черняхівського 

районного суду Житомирської області, де суд приходить до висновку, що 

скаржниця так і не вселена у спірну квартиру, оскільки їй не були надані ключі 

від вхідних дверей, боржник не дозволяє їй користуватись туалетом та кухнею. В 

звязку з цим, суд вважає рішення суду не виконаним, тому постанову про 

закінчення виконавчого провадження визнає неправомірною [568].  

Вдосконалення процедури виконання рішень немайнового характеру, 

зокрема вселення стягувача, є необхідною умовою відповідності європейським 

стандартам захисту прав і свобод людини і громадянина. Для захисту та 

відновлення законних прав та інтересів стягувачів щодо виконання судового 

рішення, ухваленого на їх користь, необхідно покласти обов’язок на органи 

виконання судових рішень щодо забезпечення вільного доступу стягувача до всіх 

приміщень загального користування та передбачити, що виконавець має 

пересвідчитись, що вселення відбувається на житлову площу спірного 

приміщення [ 105, c.36].   

Примусове  виконання рішень про виселення 

Відповідно до статті 47 Конституції України кожен має право на житло та 
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ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за 

рішенням суду. Житловий кодекс у статті 9 зазначає, що ніхто не може бути 

виселений із займаного жилого приміщення або обмежений у праві користування 

жилим приміщенням інакше як з підстав і в порядку, передбачених законом. Саме 

тому процедура виконання рішення про виселення є важливою для захисту та 

відновлення житлових прав громадян. 

Виходячи з загальних положень права власності, власнику належить права 

володіння, користування та розпорядження своїм майном. Захист права власності 

регулюється нормами Цивільного кодексу України. Стаття 16 ЦК України 

передбачає способи захисту цивільних прав і інтересів осіб. 

Виконання рішення про виселення боржника також відносяться до 

категорії виконання рішень, за якими боржник зобо’язаний вчинити певні дії, або 

утриматися від їх вчинення, тобто до рішень немайнового характеру, але умови та 

порядок примусового виселення боржника регулюються окремою статтею 66 

Закону “Про виконавче провадження”. Дана стаття встановлює строки виконання 

рішень даної категорії, визначає обов’язкових суб’єктів виконавчого провадження 

та порядок виконання. 

Не зважаючи на те, що термін “виселення” вже давно застосовується в 

нормативно-правових актах на законовавчому рівні він не закріплений. 

Виселення є категорією житлового законодавства, тому при розгляді 

цивільних справ за позовом про усунення перешкод у користуванні власністю 

шляхом виселення предметом доказування є втрата права на житло, або взагалі 

його відсутність, або інші передбачені ЖК УРСР підстави для позбавлення права 

на житло [569].  

Стаття 109 Житлового кодексу встановлює, що виселення із займаного 

жилого приміщення допускається з підстав, установлених законом. Виселення 

проводиться добровільно або в судовому порядку. 

Зауважимо, що у Тлумачному словнику української мови “виселяти” – це 

1) примушувати кого-небудь залишити своє місце проживання (житло, населений 

пункт, певну місцевість). 2) Переводити, переселяти з одного місця проживання в 
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інше [559]. 

Теліпко В.Е. вказує, що виселення являє собою не що інше, як примусове 

вилучення житлової площі і розглядається як крайній захід, що підлягає 

застосуванню тільки у випадках і в порядку, що прямо передбачені законом [ 500, 

c. 178]. 

Слушною є думка Кармази О.О., що під правовою категорією “виселення” 

у виконавчому процесі слід розуміти процесуальні дії суб’єктів виконавчого 

процесу, направлені на примусове позбавлення житла громадян на підставі норми 

закону за рішенням суду шляхом звільнення житлового приміщення, зазначеного 

у виконавчому документі, від особи (осіб), яка виселяється, її майна, домашніх 

тварин та у забороні такій особі володіти та користуватися цим приміщенням 

[565, c.326]. 

Частина 3 статті 66 Закону України “Про виконавче провадження” 

зазначає, що примусове виселення полягає у звільненні приміщення, зазначеного 

у виконавчому документі, від боржника, його майна, домашніх тварин та у 

забороні боржнику користуватися цим приміщенням. Примусовому виселенню 

підлягають виключно особи, зазначені у виконавчому документі. Дана норма 

майже повністю дублює положення ч. 4 ст.78 Закону “Про виконавче 

провадження” 1999 року.  

З вищенаведеного випливає, що виселити можна лише з житлового 

приміщення. Тому суди відмовляють у задоволенні позовних вимог щодо 

виселення з нежитлового приміщення, через те, що виселити можна лише з 

житлового приміщення [ 120, c.47]. Так Зборівський районний суд Тернопільської 

області встановив, що рішенням сесії Білоголівської сільської ради відповідачам 

строком на 5 років надано для проживання Ѕ частину приміщення бібліотеки в с. 

Білоголови Зборівського району. Дане приміщення відноситься до нежитлового, 

тому суд значає, що а змістом ст.109 ЖК України виселення допускається з 

житлового приміщення. 

Таким чином, враховуючи, що відповідачі використовують для 

проживання нежитлове приміщення, суд вважає, що позовні вимоги про їх 
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виселення є безпідставними і задоволенню не підлягають [570]. 

Слід звернути увагу, що ст. 66 Закону України “Про виконавче 

провадження” застосовується лише у випадках коли у судовому рішенні 

зазначено “виселити” боржника. Хоча у даній статті законодавець не конкретизує 

яке приміщення (житлове чи нежитлове) зобов’язаний звільнити боржник. 

Разом з тим, поряд із “виселенням” суди виносять рішення про 

зобов’язання відповідача звільнити нежиле приміщення. Але в даному випадку 

державний виконавець не може застосувати положення ст. 66 Закону, таке 

рішення буде виконуватися на підставі ст. 63 Закону України “Про виконавче 

провадження”, яка визначає порядок виконання рішень, за якими боржник 

зобов’язаний вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення . 

В данному контексті необхідно зазначити, що нежитлове приміщення – це 

відокремлене в натурі приміщення, призначене для використання в цілях, не 

пов’язаних з мешканням в цьому приміщенні та/або обслуговуванням інших 

приміщень будівлі, яке є самостійним нерухомим майном і об’єктом цивільних 

прав [ 571, c. 199]. Основною ознакою нежитлового приміщення є те, що 

приміщення не відноситься до житлового фонду. 

Однак аналіз судової практики свідчить про можливість “виселення” як із 

житлового так і нежитлового приміщення, що суперечить тлумаченню терміну 

«виселення» згідно норм українського законодавства. Для підтвердження 

наведемо кілька прикладів. Так Малиновський районний суд м. Одеси розглянув 

справу за позовом про усунення перешкод у користуванні власністю, шляхом 

виселення з нежитлового приміщення (сарай та прибудова) та задовольнив 

позовні вимоги [572]. Ще одним прикладом є справа за позовом про усунення 

перешкод в користуванні нежитловим приміщенням та виселення[573]. В 

данному випадку відповідач використовував в якості житлового приміщення 

нежитлове приміщення, що є власністю позивача. Суд зазначив, що у відповідача 

відсутня правова підстава для користування і проживання в нежитловому 

приміщенні, а своїми діями він створює позивачеві перешкоди в користуванні та 

розпорядженні власністю. Суд вирішив задовольнити позовну заяву.   
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Дана судова практика свідчить про неоднакове тлумачення терміну 

“виселення”. Разом з тим, логічно було б передбачити статтею 66 Закону України 

“Про виконавче провадження” порядок виконання не тільки рішення про 

виселення боржника, але й про звільнення боржником нежитлового приміщення. 

Та змінити назву статті 66 та “Виконання рішення про виселення боржника 

(звільнення нежитлового приміщення)”. Оскільки при виконанні рішення про 

звільнення нежитлового приміщення виникають складнощі з майном боржника, 

що знаходиться у приміщенні [ 103, c.193]. Підтвердженням цієї тези також може 

слугувати практика ЄСПЛ, якою термін «житло» тлумачиться набагато ширше, 

ніж в українському законодавстві. Європейським Судом акцентується увага не на 

відповідності приміщення певним вимогам, встановлених, наприклад, 

національним законодавством, а на значенні даного приміщення для особи, для 

задоволення потреб цієї особі. Тому під поняття «житло» підпадають приміщення 

різноманітного призначення. Наприклад, у справі Пантелеєнко проти України [88] 

встановлено, що обшук проведений в офісі заявника є порушенням його права на 

повагу до житла в сенсі ст.8 Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод [404]. 

Тепер звернемося до Цивільного Кодексу України, де у ч. 1 ст. 190 

зазначено, що майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність 

речей, а також майнові права та обов'язки. 

В свою чергу ч.1 ст.180 встановлює, що тварини є особливим об'єктом 

цивільних прав та на них поширюється правовий режим речі, крім випадків, 

встановлених законом. Отже зазначена норма поширює на тварин загальні 

правила про майно, якщо інше не встановлено законом. 

Із вищезазначеного випливає, що ч. 3 ст. 66 Закону України “Про 

виконавче провадження” потребує зміни в аспекті вилучення словосполучення 

“домашніх тварин” [ 103, c. 193].  

Тепер розглянемо порядок примусового виконання рішення про виселення, 

яке розпочинається на підставі виконавчого документа. Оскільки виконання 

рішення про виселення боржника відноситься до групи рішень немайнового 
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характеру, тому, відповідно ч. 6 ст. 26 Закону України “Про виконавче 

провадження” при виконанні рішень немайнового характеру виконавець у 

постанові про відкриття виконавчого провадження зазначає про необхідність 

виконання боржником рішення протягом 10 робочих днів. Тобто за новим 

законодавством строк для самостійного виконання рішення боржником 

визначений законом і виконавцеві не надаються повноваження щодо його 

коригування. Строки у виконавчому провадженні встановлюються виконавцем 

тільки у випадку, якщо вони не визначені законом. 

Виконання рішення, яке зобов’язує боржника вчинити певні дії, 

здійснюється виконавцем за місцем вчинення таких дій. Державний виконавець 

наступного робочого дня після закінчення строку, наданого для самостійного 

виконання рішення перевіряє виконання боржником рішення про виселення. У 

разі невиконання боржником рішення про його виселення самостійно державний 

виконавець виконує його примусово. 

Для примусового виконання рішення державний виконавець призначає 

день і час примусового виселення, про що письмово інформує боржника. 

Боржник вважається повідомленим про його примусове виселення, якщо 

повідомлення надіслано йому за адресою, за якою має здійснюватися виселення, 

чи іншою адресою, достовірно встановленою державним виконавцем. 

Під час здійснення примусового виселення обов’язково мають бути 

присутні поняті та працівникі поліції. Відповідно до ст.22 Закону «Про виконавче 

провадження» понятими можуть бути будь-які дієздатні особи, які не мають 

особистої заінтересованості у вчиненні виконавчих дій і не пов’язані між собою 

або з учасниками виконавчого провадження родинними зв’язками, а також 

підлеглі учасників виконавчого провадження. Кількість понятих під час вчинення 

виконавчих дій не може бути меншою ніж дві особи. Перед початком виконавчих 

дій виконавець обов’язково роз’яснює понятим їхні права і обов’язки, про що 

зазначається в акті. Понятий має право: 

• знати, для участі у провадженні яких виконавчих дій його запрошено,  

• на підставі якого виконавчого документа провадяться виконавчі дії, 
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• робити зауваження з приводу провадження виконавчих дій і ці зауваження 

підлягають занесенню до акта відповідної виконавчої дії. 

Присутність ж боржника, тобто особи яка виселяється, не є обов’язковою. 

Відсутність боржника, належним чином повідомленого про день і час 

примусового виселення, під час виконання рішення про виселення боржника не є 

перешкодою для його виселення. 

У зв’язку з непоодинокими випадками перешкоджання боржником 

виконанню рішення суду, постає питання, чи має державний виконавець право на 

примусове входження до приміщення з якого відбувається примусове виселення 

боржника [ 121, c.28]?  

Недоторканість житла гарантується статтею 30 Конституції України, 

відповідно до якої не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння 

особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням 

суду.  

В свою чергу частиною 1 ст.376 ЦПК визначено, що питання про 

примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника - фізичної особи 

або особи, у якої знаходиться майно боржника чи майно та кошти, належні 

боржникові від інших осіб, або дитина, щодо якої є виконавчий документ про її 

відібрання, при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових 

осіб) вирішується судом за місцезнаходженням житла чи іншого володіння особи 

або судом, який ухвалив рішення за поданням державного виконавця, приватного 

виконавця. Але у зазначеній статті мова йде про необхідність проникнення до 

житла для вилучення майна боржника, що там знаходиться. 

Коли ж ставиться питання про виконання рішення про виселення 

боржника, то застосовується Закон України “Про виконавче провадження”. Так 

ч.3 ст.18 встановлює права виконавця під час здійснення виконавчого 

провадження. А п.4 втановлює, що за наявності вмотивованого рішення суду про 

примусове проникнення до житла чи іншого володіння фізичної особи виконавець 

має право безперешкодно входити на земельні ділянки, до житлових та інших 

приміщень боржника - фізичної особи, особи, в якої перебуває майно боржника 
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чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, проводити в них огляд, у 

разі потреби примусово відкривати їх в установленому порядку із залученням 

працівників поліції, опечатувати такі приміщення, арештовувати, опечатувати та 

вилучати належне боржникові майно, яке там перебуває та на яке згідно із 

законом можливо звернути стягнення. Схоже положення містилося і в 

попередньому Законі (п.15 ч. 3 ст. 11).  

Далі законодавець зазначає, що примусове проникнення на земельні 

ділянки, до житлових та інших приміщень у зв’язку з примусовим виконанням 

рішення суду про виселення боржника та вселення стягувача і рішення про 

усунення перешкод у користуванні приміщенням (житлом) здійснюється 

виключно на підставі такого рішення суду. Це положення закону є новеллою у 

законодавстві, і саме регулює дії виконавця під час виконання рішень про 

виселення та вселення. На нашу думку, вищезазначене положення встановлює 

виключення з загального правила. Тобто, при виконанні рішення про виселення 

(або про вселення) для проникнення до приміщення, що зазначене у рішенні суду, 

виконавцеві не потрібно звертатися до суду з поданням про вирішення питання 

про примусове проникнення до житла, для виконання рішення про виселення 

достатньо самого рішення суду про виселення боржника [ 121, c.29].  

В свою чергу стаття 66 Закону України “Про виконавче провадження” 

зазначає, що у разі невиконання боржником рішення про його виселення 

самостійно державний виконавець виконує його примусово. Тобто законодавцем 

прямо передбачено дії виконавця у випадку невиконання боржником рішення 

суду у добровільному порядку і не встановлено вимогу зверенення до суду для 

вирішення питання про примусове проникнення до житла. Таке саме положення 

містилося і попередньому Законі.  

Для підтвердження даного твердження наведемо приклад із судової 

практики - ухвалу Житомирського районного суду Житомирської області [574]. За 

матеріалами справи відділ ДВС звернувся до Житомирського районного суду з 

поданням про вирішення питання про примусове проникнення до житла. Своє 

подання відділ ДВС обґрунтовує тим, що з метою виконання виконавчого листа, 
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виданого Житомирським районним судом про виселення боржника з 

вищевказаної квартири, державним виконавцем цього відділу було здійснено 

виїзд за місцем проживання боржника, де встановлено, що його виселення є 

неможливим, оскільки двері до наведеної квартири зачинені. Суд відмовив в 

задоволенні подання відділу державної виконавчої служби Житомирського 

районного управління юстиції про вирішення питання про примусове 

проникнення до квартири, обгрунтувавши відмову тим, що державний виконавець 

відділу ДВС на підставі вищевказаного виконавчого листа має право на 

примусове входження до зазначеної квартири, без окремої ухвали суду. 

Разом з тим судова практика свідчить про непоодинокі звернення 

державних виконавців до суду з відповідними поданнями. Як приклад, можна 

навести Ухвалу Южного міського суду Одеської області [575]. Судом 

встановлено, що у Южненському міському відділі державної виконавчої служби 

Головного територіального управління юстиції в Одеській області знаходиться 

виконавче провадження з примусового виконання виконавчого листа про 

виселення боржника з житлового приміщення квартири без надання іншого 

житлового приміщення. З наявних у справі матеріалів вбачається, що дії 

боржника призводять до тривалого невиконання рішення суду про виселення, що 

тягне за собою порушення строків виконання, а також порушує вимоги чинного 

законодавства щодо обовязковості судових рішень. 

Незважаючи, що боржник повідомлений про відкриття виконавчого 

провадження, він добровільно відмовився виконувати рішення суду, тому єдиним 

можливим засобом виконання судового рішення є примусове проникнення до 

житла боржника. За таких обставин суд прийшов до висновку, що подання про 

проникнення до житла боржника, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.   

Отже, можна сказати про неоднакову судову практику з цього питання та 

неоднакове тлумачення норм законодавства. Звернення ж виконавців до суду з 

поданням про надання дозволу на примусове входження до житла можна 

пояснити необхідністю (зважаючина різні ситуаційні обставини, що можуть 

виникнути під час примусового виконання рішення даної категорії справ) 
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отримати додаткові законні підстави для входження до житла при виконанні 

рішення про виселення. Але такі звернення є безпідставними, оскільки ст. 376 

ЦПК не передбачено надання дозволу судом на примусове проникнення до житла 

при виконанні рішення суду про виселення із житлового приміщення [ 104, c.116].  

Вважаємо, що з метою ефективного виконання рішення про виселення 

боржника необхідно внести відповідні зміни у діюче законодавство. Це сприятиме 

своєчасному та повному виконанню. Враховуючи вищезазначене пропонується 

доповнити абз.2 ч.2 ст. 66 Закону України “Про виконавче провадження” 

реченням: ”Під час примусового виселення державний виконавець має право на 

примусове входження у приміщення, зазначене у виконавчому документі” [ 104, 

c.117]. 

Що стосується процедури виконання рішень про виселення, то як було 

зазначено вище, якщо боржник самостійно не виконує його протягом строку, 

встановленого державним виконавцем у постанові про відкриття виконавчого 

провадження, державний виконавець виконує його примусово. Для примусового 

виконання за відсутності боржника обов’язковим є проведення опису та передача 

майна на відповідальне зберігання. Описане майно передається для 

відповідального зберігання стягувачу або іншій особі, визначеній державним 

виконавцем. Інструкція з організації примусового виконання рішені уточнює, що 

опис та передача майна на відповідальне зберігання проводяться виключно в двох 

випадках: 

• відсутності боржника або його представника під час виселення; 

• в разі, коли боржник відмовляється звільнити приміщення від свого майна. 

У випадку перешкоджання боржником виконання рішення, на нього 

накладається штраф визначений ст.75 Закону «Про виконавче провадження». 

Зберігання здійснюється протягом не більше двох місяців з дня передачі на 

зберігання та повертається боржнику державним виконавцем на підставі акта 

після відшкодування боржником витрат, пов’язаних із зберіганням такого майна. 

Якщо боржник відмовляється відшкодувати витрати, пов’язані із зберіганням 

майна, вони компенсуються за рахунок реалізації майна боржника або його 
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частини. Після закінчення двомісячного строку невитребуване майно реалізується 

в порядку, визначеному Законом «Про виконавче провадження», а отримані від 

реалізації такого майна кошти, після вирахуванням понесених витрат, 

перераховуються боржнику. У разі якщо майно не було реалізовано, 

розпорядження ним здійснюється в порядку, встановленому для розпорядження 

безхазяйним майном. Цивільний Кодекс ст.335 визначає, що безхазяйною є річ, 

яка немає власника або власник якої невідомий та передбачає порядок набуття 

права власності на безхазяйну річ. 

Завершальним етапом виконання рішення про виселення є складання 

державним виконавцем акту про виконання рішення, що підписують особи, які 

брали участь у виконанні рішення про примусове виселення. 

Доволі розповсюдженою практикою є самостійне повторне вселення 

боржника у приміщення з якого його виселено, тому законодавцем передбачено 

можливість її повторного виселення державним виконавцем на підставі ухвали 

суду, який прийняв рішення про виселення та поновлення виконавчого 

провадження за постановою державного виконавця.  

У випадку якщо особі, яка підлягає виселенню, має бути надано інше 

житлове приміщення, то державний виконавець надсилає органу, який відповідно 

до судового рішення зобов’язаний надати боржнику інше житлове приміщення, 

повідомлення про строк виконання рішення про надання такого приміщення. У 

разі ненадання у визначений виконавцем строк передбаченого житлового 

приміщення державний виконавець складає відповідний акт і звертається до суду 

з поданням про встановлення порядку подальшого виконання рішення. До 

вирішення судом зазначеного питання виконавчі дії не проводяться. Державний 

виконавець не може примусово виконати рішення про виселення, оскільки 

рішенням передбачається надання особі, яка підлягає виселенню іншого 

житлового приміщення. 
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4.5. Порядок виконання рішень, за якими боржник зобов’язаний вчинити 

певні дії або утриматися від їх вчинення. 

 

До рішень, за якими боржник зобов’язаний вчинити певні дії або 

утриматися від їх вчинення відносяться справи про захист честі, гідності та 

ділової репутації (спростування інформації); справи про заборону мітингів; 

справи про оспорювання  рішень ( дії) або бездіяльності державних органів; про 

звільнення земельної ділянки від рухомого майна чи споруд; про звільнення 

нежитлового приміщення, тощо.  

Виконання таих рішень напряму залежить від волевиявлення боржника 

вчинити дії передбачені рішенням суду. Також на заваді може стати матеріальне 

становище боржника, коли у нього недостатньо грошових коштів та спеціальних 

знань для виконання рішення, наприклад для знесення паркану, будівлі тощо. 

Місце виконання даної категорії рішень визначається відповідно до вимог 

статті 24 Закону «Про виконавче провадження». Ч.3 ст.24 зазначає, що місцем 

виконання рішення, яке зобов’язує боржника вчинити певні дії, здійснюється 

виконавцем за місцем вчинення цих дій. 

Порядок виконання рішень, за якими боржник зобов’язаний вчинити певні 

дії або утриматися від їх вчинення, передбачено ст. 63 Закону «Про виконавче 

провадження». Закон передбачає різні строки, які надаються виконавцем для 

виконання таких рішень: звичайний – 10 робочих днів та скорочений - у випадку 

негайного виконання. Законодавець у ст.11 визначає строк, як період часу, в 

межах якого учасники виконавчого провадження або мають право прийняти 

рішення або вчинити дію. Наприклад, у справах про захист честі, гідності, ділової 

репутації та спростування інформації, боржник зобов’язаний вчинити певну дію - 

це може бути вилучення недостовірної інформації розміщену на веб-сайті чи 

прочитання диктором резолютивної частини судового рішення у тій самій 

передачі та у той самий час, тощо. 

ВААС зазначає, що під час виконання рішень немайнового характеру 

державний виконавець фактично надає боржнику строк на добровільне виконання 
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рішення, а у випадку повторного невиконання боржником рішення протягом 

наданого строку законодавець диференціює подальші дії державного виконавця 

залежно від участі боржника в процесі виконання рішення [576]. Тобто суд 

визначає перший строк, що надає виконавець боржнику для самостійного 

виконання рішення – «добровільним». Але з цим не можливо погодитися, 

оскільки про добровільне виконання можна вести мову лише до надходження 

виконавчого листа до виконавця (приватного чи державного) та відкриття 

виконавчого провадження. У попередній редакції Закону «Про виконаве 

провадження» перший строк, який надавався боржнику, визначався як строк для 

добровільного виконання рішення, але чинний закон не містить такого 

положення. Нині говорити про добровільне виконання рішень у виконавчому 

провадженні можливо лише щодо добровільного виконання рішень про стягнення 

періодичних платежів (стаття 7 Закону «Про виконавче провадження»). 

Законодавцем надано можливість боржнику виконати рішення суду, а тому 

передбачається кілька етапів перевірки виконання боржником рішення. Чим 

швидше боржник виконає рішеннь, тим дешевше йому це обійдеться, звісно, 

найвигіднішем є самостійне виконання рішення до відкриття виконавчого 

провадження. 

Перша перевірка здійснюється виконавцем наступного робочого дня після 

закінчення 10 робочих днів, зазначених у постанові про відкриття виконавчого 

провадження. У випадку негайного виконання, перевірка виконання рішення 

здійснюється не пізніше як на третій робочий день після відкриття виконавчого 

провадження. 

У випадку невиконання без поважних причин рішення боржником, до 

нього застововуються санкції:  

• виконавцем виноситься постанова про накладення штрафу на 

боржника та 

• попередження про кримінальну відповідальність. 

В свою чергу, сплата штрафу боржником не звільняє його від подальшого 

виконання рішення. Тому виконавець повторно встановлюється строк для 
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добровільного виконання рішення. Боржнику знову надається 10 робочих днів, а у 

випадку негайного виконання – 3 робочих дні для виконання рішення.   

Крім того, на сторін покладається обов’язок повідомлення виконавця про 

виконання рішення. Відповідно до ч.4 ст.19 Закону сторони зобов’язані, 

невідкладно, не пізніше наступного робочого дня після настання відповідних 

обставин, письмово повідомити виконавцю про повне чи часткове самостійне 

виконання рішення боржником. Але для накладення штрафу, виконавець має 

встановити факт невиконання боржником. 

Друга перевірка здійснюється виконавцем наступного робочого дня після 

закінчення встановленого повторно строку. На цьому етапі необхідно розрізняти 

рішення, що можуть бути виконані тільки особисто боржником, та рішення, що 

можуть бути виконані і без його участі. Так, якщо рішення не виконане, але його 

виконання можливе без участі боржника, виконавець надсилає органу досудового 

розслідування повідомлення про вчинення боржником кримінального 

правопорушення та вживає заходів примусового виконання рішення.      

У разі невиконання боржником рішення, яке не може бути виконано без 

участі боржника, виконавець надсилає до органу досудового розслідування 

повідомлення про вчинення боржником кримінального правопорушення та 

виносить постанову про закінчення виконавчого провадження. Але при виконанні 

таких рішень на практиці може виникнути багато питань. Ось, наприклад, справа 

Херсонського міського суду Херсонської області №666/2709/15 [577]. До суду 

надійшло подання ВДВС про примусове проникнення до будинку, для 

проведення виконавчих дій, а саме доступу представників ПАТ «Херсонгаз» для 

виконання робіт з припинення газопостачання шляхом встановлення інвентарної 

заглушки перед 4-х комфортною плитою та 2-х контурним котлом, встановлених 

на кухні житлового будинку. Вимоги обґрунтовані тим, що на виконанні відділу 

державної виконавчої служби Дніпровського районного управління юстиції м. 

Херсона перебуває виконавчий лист № 666/2709/15 виданий 06.06.2016 року 

Херсонським міським судом Херсонської області про зобов'язання ОСОБА_1 

допустити представників ПАТ Херсонгаз для виконання робіт з припинення 
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газопостачання, і для належного виконання рішення суду в повному обсязі, 

необхідно потрапити на територію будинку. Але проведення виконавчих дій 

ускладнено, оскільки боржник ухиляються від виконання рішення суду в 

самостійному порядку, двері ніхто не відчиняє, повідомлення державного 

виконавця проігноровано, що призводить до негативних наслідків для стягувача 

та перешкоджанню виконання державним виконавцем рішення суду. Суд 

прийшов до висновку, що подання безпідставне, оскільки безпосередньо 

рішенням суду зобовязано ОСОБА_1 допустити представників ПАТ Херсонгаз 

для виконання робіт з припинення газопостачання, а державний виконавець 

звернувся до суду з поданням про примусове входження, що суперечить вимогам 

ст.439 ЦПК України. Тобто, для виконання рішення участь боржника не потрібна, 

оскільки всі роботи провести повинні представники ПАТ «Херсонгаз», а боржник 

лише зобов’язаний допустити працівників до житлового будинку, але фактично 

без боржника виконати рішення неможливо, оскільки законодавством не 

передбачено порядку входження виконавця до приміщення при примусовому 

виконанні зазначеної категорії рішень. 

Під час виконання рішення про заборону вчиняти певні дії або про 

утримання від вчинення певних дій виконавець лише доводить до відома 

боржника резолютивну частину такого рішення та складає про це відповідний акт. 

Після складення акта виноситься постанова про закінчення виконавчого 

провадження.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 
 

1.  Обгрунтовано, що причини невиконання в добровільному порядку 

судових рішень взаємопов’язані між собою. До них відносяться: прогалини 

системи виконавчого провадження, і ступінь довіри громадян до судової системи, 

і рівень правосвідомості, правовий нігілізм тощо. Тому недостатньо лише 

вдосконалити процедуру виконавчого провадження, оскільки внести зміни чи 

прийняти новий закон це не є гарантом зміни свідомості суспільства і 
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добровільного виконання, дотримання норм права. Необхідно діяти у комплексі: 

підвищувати рівень правосвідомості, правової культури, змінювати ставлення до 

прав і свобод інших осіб, до їх відновлення у випадку порушення, в тому числі, 

добровільного виконання рішень судів та інших уповноважених органів тощо. 

Необхідно популяризувати правомірну поведінку, свідоме розуміння прав і 

обов’язків. 

2.  Встановлено, що заходи примусового виконання, які зобов’язують 

боржника вчинити певні дії або утриматись від їх вчинення виконують кілька 

функцій: 1) попереджувальну – не чинити перешкоди при виконанні рішення; 2) 

стимулюючу – сприяють виконанню рішення; 3) забезпечувальна - примусове 

виконання у передбачених законом випадках. 

3. Обгрунтовано, що заходи примусового виконання рішень 

немайнового характеру - це передбачені главою VIIІ Закону України «Про 

виконавче провадження» повноваження виконавця з примусового виконання 

рішень, які виконують  попереджувальну, стимулюючу та забезпечувальну 

функції впливу на боржника для вчинення ним певних дії, або утримання від їх 

вчинення (в залежності від вимог виконавчого документа). 

4. Запропоновано доповнити перелік заходів примусового виконання ст. 

10 Закону «Про виконавче провадження» додатковими положеннями: 

5) примусове виконання рішень, що зобов’язують боржника вчинити певні 

дії або утриматись від їх вчинення; 

6) інші заходи примусового характеру, передбачені цим Законом. 

5. Встановлено, що в одному судовому рішенні можуть бути 

передбачені як активні дії боржника (передати дублікати ключів від вхідних 

дверей), так і пасивні ( зобов’язання не чинити перешкод у користуванні 

приміщенням), чи, наприклад, усунути перешкоди (шляхом демонтування 

будівель) та не чинити перешкоди у користуванні земельною ділянкою тощо. 

Відповідно, ч. 1 статті 63 закону необхідно викласти в наступній редакції: 

1. За рішеннями, за якими боржник зобов’язаний особисто вчинити певні дії 

(та) або утриматися від їх вчинення, виконавець наступного робочого дня після 
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закінчення строку, визначеного частиною шостою статті 26 цього Закону, 

перевіряє виконання рішення боржником. Якщо рішення підлягає негайному 

виконанню, виконавець перевіряє виконання рішення не пізніш як на третій 

робочий день після відкриття виконавчого провадження. 

6. Обгрунтовано, що оскільки на законодавчому рівні неможливо 

визначити випадки в яких можлива зміна способу чи порядку виконання у 

немайнових спорах, щоб дане положення відповідало Конституції України і 

змінювався саме спосіб і порядок, а не судове рішення по суті. Та враховуючи те, 

що якщо рішенням суду боржника зобов’язано особисто вчинити дії по виплаті 

нарахованих коштів стягувачу, виконавцеві не надаються засоби для примусового 

виконання такого рішення, оскільки виконавець, за загальним правилом, має 

забезпечити виконання рішення боржником. Але для реалізації положення 

Рекомендації №REC (2003) 17 Комітету міністрів Ради Європи державам – членам 

«Про примусове виконання» про спрощення ефективного та рентабельного 

примусового виконання судових рішень, передбачити, можливість примусового 

виконання рішень, які зобов’язують, наприклад, виплатити певну суму, визначену 

у судовому рішенні, зокрема, дозволити виконавцеві стягнути зазначені суми. 

7. Встановлено, що рішення, які виконуються згідно норм глави VIIІ 

можна поділити на дві групи: 1) рішення немайнового характеру, 2) рішення 

зобов’язального характеру, що зобов’язують боржника вчинити певні дії. У 

зв’язку з цим не всі рішення виконання яких віднесено законодавцем до глави 

VIIІ підпадають під ознаку «немайновості», а тому вбачається необхідним 

застосування більш охоплюючої назви цієі глави – «Виконання рішень, за якими 

боржник зобов’язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх 

вчинення». 

8. Запропоновано, що оскільки стягувач безпосередньо є суб’єктом, який 

зазнає збитки у випадку невиконанні (чи тривалого невиконанні ) рішення, тому 

сума сплаченого астренту буде належною сатисфакцією за затримку у виконанні 

рішення, а тому запровадження астренту в України є нагальним питанням, та 

потребує впровадження у національне законодавство. 
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9. Обгрунтовано, що астрент не є засобом примусового виконання 

рішення, хоча взаємопов’язаний з ними, він є додатковим стимулом, чи скоріше 

засобом впливу на боржника, який розуміючи наслідки невиконання рішення 

виконує його самостійно, а саме вчиняє певні дії або утримується від їх вчинення. 

Таким чином астрент забезпечує виконання боржником основного зобов’язання. 

Тому, відповідно, астрент має залежити від ступеня супротиву боржника. 

10. Обгрунтовано, що оскільки дитиною визнається особа віком до 18 

років ( якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав 

повнолітньої раніше), то виконання рішення про відібрання дитини необхідно 

проводити із врахування віку дитини. Залежно від віку дитини ( малолітня чи 

неповнолітня) змінюються і соціально-психологічні аспекти взаємодії між 

дитиною та дорослими. Конвенція про контакт з дітьми (ETS №192) у ст. 6 

зазначає, що дитина, яка відповідно до внутрішнього законодавства є достатньо 

свідомою, за винятком, коли це явно суперечить її інтересам, має право: - 

одержувати всю суттєву інформацію; - отримувати консультації; - висловлювати 

свою думку. Враховуючи це, під час виконання такої категорії рішень, дитина 

вправі отримати всю інформацію щодо вчинюваних дій та їх правових підстав, 

ставити запитання та отримувати відповіді із врахуванням віку дитини. 

11.  Обгрунтовано, що під час виконання рішення про відібрання дитини 

у законодавстві має бути прямо передбачена можливість залучення поліції, 

медичних працівників для проведення комплексного огляду, психолога та інших 

спеціалістів у разі потреби. 

Встановлено, що надмірна кількість залучених осіб до процедури виконання 

рішення про відібрання дитини теж є негативним явищем, оскільки присутність 

великої кількості невідомих дитині людей є некомфортним для неї, для дитини 

створюється стресова ситуація і виконання рішення теж стає неможливим. Дитина 

замикається, може плакати та не розуміти, що коється, а наявність великої 

кількості залучених осіб лише погіршують таку ситуацію. 

12. Встановлено, що боржник може по різному чинити перешкоди у 

виконанні рішення про відібрання дитини, це може бути і фізична протидія, різні 
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прояви агресії, утримання дитини, тому в таких випадках залучення працівників 

поліції є необхідним, а у зв’язку з цим потребує доповнення переліку випадків 

залучення поліцейських під час примусового виконання рішень, передбачених 

Порядком взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції 

України та органів і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і 

рішень інших органів. 

13.  Обгрунтовано, що державний виконавець може звернутися до суду з 

заявою про поміщення дитини в дитячий або лікувальний заклад, виключно у 

випадках, коли виникає безпосередня загроза життю або здоров’ю дитини, або 

дитина потребує лікування чи отримує неналежний догляд і піклування. У зв’язку 

з цим, використання зазначеної норми державним виконавцем в інших випадках є 

забороненим, оскільки порушує права дитини. 

14. Доведено, що для дотримання статті 16 Конвенції про права дитини, 

що жодна дитина не може бути об'єктом свавільного або незаконного втручання в 

здійснення її права на особисте і сімейне життя, недоторканність житла, 

таємницю кореспонденції або незаконного посягання на її честь і гідність. Тому 

при виконанні таких категорій рішень як відібрання дитини, необхідним є 

збереження конфіденційності інформації, яка може стати відомою під час 

виконавчого провадження. Та неприпустимим є приниження честі і гідності дітей 

під час примусового виконання рішення. 

15. Доведено, що інтереси та думка дитини обов’язково мають бути 

враховані при примусовому виконанні рішення про встановлення побачення з 

дитиною, рішення про усунення перешкод у побаченні з дитиною. Тому, 

наприклад, відмову дитини спілкуватися із стягувачем не можна розцінювати як 

невиконання рішення боржником. При виконанні таких рішень, має бути 

передбачена заборона застосування фізичної сили до дитини. 

16. Запропоновано, грунтуючись на практиці Естонії, покласти на суд 

вирішення питання щодо можливості застосування сили при примусовому 

виконанні рішеннь суду про відібрання дитини та передання її на виховання 

іншим особам ( органам). Передбачити, що дозвіл на застосування фізичної сили 
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можливо надавати у виключних випадках, коли під загрозою є життя та здоров’я 

дитини, і невиконання чи тривале невиконання створює небезпеку для дитини. 

Водночас необхідним є тлумачення терміну «застосування сили», визначити 

правомірні межі її застосування, для виключення зловживання цим правом.  

17. Доведено, що негайне виконання полягає у тому, що рішення набуває 

властивостей обов’язковості з часу його проголошення у судовому засіданні та 

відповідно, його належного оформлення, і полягає у скороченні строків відкриття 

виконавчого провадження та строків порядку виконання. 

У зв’язку з вищенаведеним тлумаченням та законодавчої невизначеності, 

вбачається необхідним закріпити строк, який буде конкретизувати термін 

«невідкладно». Та викласти ст. 65 Закону «Про виконавче провадження»у 

наступній редакції: 

1. Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або 

переведеного працівника виконується невідкладно, не пізніше наступного 

робочого дня, в порядку, визначеному статтею 63 цього Закону. 

18. Доведено, що при зверненні до державного виконавця про повторне 

вселення, стягувач має довести: по-перше, що йому перешкоджають у 

подальшому проживанні (перебуванні), а по-друге, що перешкоджання чинить 

саме боржник. Якщо ж проживанню перешкоджає особа, яка не є боржником, 

виконавець не здійснює повторне примусове вселення та виконавче провадження 

не відновлюється. У цьому випадку, питання про вселення стягувача вирішується 

тільки в судовому порядку. Отже відновлення виконавчого провадження можливе 

лише при доведенні стягувачем зазначених обставин. Разом з тим, з аналізу 

судової практики вбачається, що виконавче провадження може бути відновлене, 

якщо перешкоджають вселенню особи, які не є боржниками, але вони не мають 

права проживати у спірному приміщенні. Так Колегією суддів судової палати в 

цивільних справах апеляційного суду Закарпатської області встановлено та 

підтверджено представником боржника, що замки в спірній квартирі замінила 

дружина боржника. Тобто, факт заміни замка підтверджений і сторонами не 

заперечується. Це в свою чергу перешкоджає виконанню рішення суду про 
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вселення стягувачів у спірну квартиру, незалежно від того, хто конкретно змінив 

замки, оскільки замки замінені в спірній квартирі, наймачем якої є саме боржник, 

а не його дружина. Тому фактично боржник зобов’язаний відповідати за дії осіб, 

які незаконно проживають у спірному приміщенні. Для усунення порушення прав 

стягувача щодо повторного вселення необхідно розширити коло суб’єктів, дії 

яких щодо перешкоджання подальшого проживання стягувача, можна 

розцінювати як перешкоджання боржника, наприклад, члени його сім’ї – другий з 

подружжя, інші особи, що проживають в приміщенні тощо. Необхідно провести 

грунтовне дослідження цього питання та запровадити відповідні зміни у 

законодавство. 

19. Обгрунтовано, що для забезпечення проживання (перебування) 

стягувача у приміщенні, необхідно покласти на державного виконавця обов’язок 

забезпечити можливість доступу стягувача до всіх приміщень загального 

користування та передбачити, що виконавець має пересвідчитись, що вселення 

відбувається на житлову площу спірного приміщення, оскільки тільки тоді можна 

вести мову про виконання рішення про вселення. Особа, яку вселяють, має право 

користуватися не лише житловими приміщеннями, але й підсобними 

приміщеннями та санітарно-технічним устаткуванням. 

20. Обгрунтовано, що державний виконавець має забезпечити стягувача 

повним комплектом ключів та перевірити, що ключі дійсно від приміщення, в яке 

відбувається вселення, пересвідчитися, що боржником передані ключі від всіх 

приміщень, якими має право користуватися стягувач, чи надати можливість 

стягувачу замінити замки від яких немає ключів, чи, якщо боржник не надає їх, 

демонтувати засови, тощо. У випадку, коли боржник не передає стягувачу всі 

комплекти ключів, не можна вести мову і про добровільне виконання боржником 

рішення про вселення у випадку, оскільки доступ стягувача до приміщення буде 

мати одноразовий характер. 

21. Запропоновано передбачити статтею 66 Закону України “Про 

виконавче провадження” порядок виконання не тільки рішення про виселення 

боржника, але й про звільнення боржником нежитлового приміщення. Та змінити 
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назву статті 66 та “Виконання рішення про виселення боржника (звільнення 

нежитлового приміщення)”. Підтвердженням цієї тези також може слугувати 

практика ЄСПЛ, якою термін «житло» тлумачиться набагато ширше, ніж в 

українському законодавстві. Європейським Судом акцентується увага не на 

відповідності приміщення певним вимогам, встановлених, наприклад, 

національним законодавством, а на значенні даного приміщення для особи, для 

задоволення потреб цієї особі.   

  



ВИСНОВКИ 
 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення усіх попередніх наукових 

досліджень особистих немайнових правовідносин, з точки зору матеріального 

права. Концептуальна відмінність даної наукової праці від зазначених вище, 

полягає в тому, що автором зроблена спроба прослідкувати трансформацію 

особистих немайнових правовідносин в різних юрисдикційних процесах, що 

пов’язані з охороною, захистом та відновленням особистих немайнових прав 

фізичних та юридичних осіб, а також виникненням нових немайнових відносин 

між клієнтом (заявником) та нотаріусом, судом та виконавцем, при здійсненні 

останніми юрисдикційної функції. Саме такий напрям дослідження особистих 

немайнових правовідносин, через призму цивілістичного (нотаріального, 

цивільного і виконавчого) процесу, дав позитивні результати і дозволив зробити 

низку нових теоретичних висновків, які орієнтовані на удосконалення охорони і 

захисту прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, а також припинення 

правопорушень та відновлення їх прав. На базі отриманих висновків були також 

розроблені пропозиції з удосконалення законодавства та практичних аспектів 

діяльності суддів, нотаріусів та виконавців.  

1. Додатково обґрунтовано, що немайнові правовідносини в різних 

галузях права мають спільні ознаки, ґрунтуються на положеннях Конституції, і 

через це вимагається єдине управління ними шляхом узгодженого застосування 

універсальних та різних галузевих форм регулювання. Зазначене, фактично, 

підтверджує існування у праві України самостійного утворення – міжгалузевого 

правового інституту, який базується на положеннях цивільного права та має 

враховувати специфіку норм різних галузей права, що врегульовують особисті 

немайнові правовідносини. Таке сприйняття немайнових відносин дозволяє 

усувати прогалини в їх регламентації та удосконалювати їх охорону, захист та 

відновлення. 

2. В роботі обґрунтована доцільність фіксації згоди на донорство у 

договірній формі. У разі посвідчення договору про донорство, з урахуванням 
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стану здоров’я, у якому може знаходитися особа, нотаріус може вчиняти таку 

нотаріальну дію у лікарні, тому раціонально посвідчувати його у присутності двох 

свідків та додатково крім договору, згода може бути висловлена в усній формі та 

зафіксована технічними, зокрема, аудіо-відео засобами. Запропоновано у Порядку 

вчинення нотаріальних дій нотаріусами України закріпити зазначену вище 

процедуру посвідчення договору про донорство, якщо він посвідчується 

нотаріусом в лікарні, тобто за місцем знаходження донора. 

3. Комплексно розглядаючи немайнові відносини, які складаються у 

цивілістичному процесі, необхідно виділити їх специфічні риси, які властиві 

нотаріусам, суддям та виконавцям щодо оцінки правової ситуації, яка спонукала 

особу до вступу з ними у відносини. Але останні не повинні виявляти своє 

відношення до особи, будь-яким чином принижувати її честь і гідність, прямо або 

приховано натякати на її недоліки, а також не допускати такої поведінки у 

відносинах між учасниками процесу. Ці положення закріплені у правилах етики 

як суддів, так і нотаріусів, виконавців, але їх важко фіксувати, якщо не вести аудіо 

і відео-фіксацію їх діяльності і не визнавати такі порушення достатньою 

підставою для притягнення цих посадових осіб до дисциплінарної та іншої 

відповідальності. Тому до останнього часу зазначені положення залишаються 

декларативними, а немайнові права громадян доволі часто порушуються 

посадовими особами.  

4. В роботі комплексно проаналізовано місце немайнових правовідносин 

в цивілістичному процесі і зроблено значну кількість висновків, які стосуються 

поліпшення охорони, захисту і відновлення немайнових прав осіб, включаючи, 

нотаріальний, цивільний і виконавчий процеси, які у сукупності та окремо 

доводять істотні проблеми з врегулюванням і застосуванням на практиці 

немайнових прав та навіть «протиборство» таких прав. Так, в деяких справах 

окремого провадження виявлено конфлікт немайнових прав одних осіб по 

відношенню до немайнових прав та інтересів інших осіб, а саме у випадку 

небажання особи лікуватися у протитуберкульозному закладі, що, по суті, є 

правом такої особи та йому, фактично, протиставляються немайнові права та 
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інтереси інших осіб на безпечне довкілля і вимога про примусову госпіталізацію 

до протитуберкульозного закладу. Отже, такі справи мають в своєму змісті спір 

про право, а не встановлення окремого юридичного факту. Так само важко 

погодитися з віднесенням справ про видачу і продовження обмежувального 

припису до справ окремого провадження, оскільки і тут відчувається конфлікт 

немайнових прав і його пропонують вирішити лише шляхом обмежувального 

припису і без розгляду факту правопорушення та ліквідації його наслідків, 

зокрема, відшкодування збитків тощо.   

5. Значну увагу в дисертації приділено охороні і захисту немайнових і 

майнових прав в нотаріальному процесі та, зокрема, запропоновано передбачити 

обов’язкову нотаріальну форму щодо таких правочинів як договори донорства, 

окремих правочинів щодо надання правової допомоги, договорів на проведення 

окремих дослідів, стерилізації особи, договору про передачу особистих паперів, 

оскільки цивільне законодавство досить спрощено підходить до форми 

правочинів, зокрема, договорів, предметом яких є здійснення особами належних 

їм особистих немайнових прав, на відміну від правочинів щодо реалізації 

належних їм майнових прав. Для належної охорони і захисту прав малолітніх та 

неповнолітніх дітей, зокрема, під час укладання правочинів сформульовані певні 

застереження щодо обов’язкової їх участі в процесі укладання договорів про 

проживання дитини з одним із батьків та спеціальних способів фіксування їх 

згоди на його посвідчення тощо.  

6. Встановлено, що у матеріальному праві, зокрема у Цивільному та 

Сімейному кодексах України, які мають істотний вплив на нотаріальну процедуру 

підходи до визначення статусу чотирнадцятирічної дитини не узгоджені між 

собою. Політика держави щодо дітей, у перехідний період їх розвитку, 

неоднозначна щодо наділення останніх таким колом свобод як: свободою 

пересування, свободою вибору місця проживання. Але для реалізації таких 

свобод, від дитини нічого не вимагається. У зв’язку з цим, автором 

запропоновано, у нормативних актах щодо прав чотирнадцятирічної дитина, яка 

має власний достатній дохід визначитися з питанням щодо надання їй повної 
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цивільної дієздатності та регламентації на законодавчому рівні місця її 

проживання, оскільки контролювати і відповідати за дитину, яка має свободу 

пересування батьки та інші особи не здатні тощо. Також слід внести відповідні 

зміни до ЦК та узгодити їх із нормами Закону України «Про нотаріат», Порядком 

вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, зокрема, як це передбачено ч. 2 

ст. 47 ЦПК, тобто з 14 років, особа, яка має власний достатній дохід, може 

вчиняти самостійно правочини, які виникають з відносин, у яких вони особисто 

беруть участь, якщо інше не встановлено законом, наприклад, 14-річна дитина 

може звертатися до нотаріуса за посвідченням факту, що вона є живою, 

тотожності з особою, яка зображена на фотокартці, передачею документів на 

зберігання, засвідчення підпису, копії з документа, засвідчення перекладу. 

7. Встановлено, що форма довіреності ліпше відповідає характеру 

відносин, коли дитина їде на відпочинок з дідом і бабою або іншими близькими 

родичами. Коли ж за кордон дитина їде з туристичною групою, спортивною 

командою або в складі ансамблю тощо, коли таку групу дітей буде 

супроводжувати особа, яка не користується довірою батьків, то вид згоди на 

перетинання дитини з такою особою має бути викладений в договорі про надання 

туристичних послуг, підписаний з іншої сторони юридичною особою, 

спортивною або іншою організацією, яка бере на себе відповідальність за дитину 

та деталізує умови перебування за кордоном, питання покриття усіх можливих 

витрат тощо. Сучасна ж згода батьків на перетинання кордону не виправдано 

спрощує реальні і складні правовідносини, замість їх деталізації. Це положення, 

на нашу думку, є досить актуальним в контексті торгівлі людьми і зменшення віку 

для самостійного перетинання кордону з 18 років до 16 у ст. 313 ЦК, що не 

«вписується» в політику боротьби з таким явищем в Україні, оскільки при 

низькому рівні життя населення України представляє істотну небезпеку для дітей 

в такому віці. 

8. Встановлено, що у ст. 92 СК обмежується право неповнолітніх на 

безпосереднє укладення шлюбного договору до реєстрації шлюбу, оскільки в 

цьому випадку потрібна письмова згода їх батьків або піклувальників, засвідчена 
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нотаріусом. Вважаємо, що дане положення абсолютно не узгоджується з 

реальними правовідносинами, оскільки шлюб накладає на подружжя і без 

шлюбного договору певні зобов’язання, але лише з моменту реєстрації шлюбу 

особи набувають повної дієздатності і починає діяти шлюбний договір. Схема 

відносин, коли батьки або піклувальники дозволяють або забороняють укладати 

договір без ознайомлення з його змістом, просто нелогічна і такі вимоги 

законодавства мають бути змінені. 

9. Визначено, що нотаріуси мають відпрацювати шлях щодо реального 

забезпечення права дитини бути вислуханою батьками, іншими членами сім'ї, 

посадовими особами з питань, що стосуються її особисто, а також питань сім'ї (ч. 

1 ст. 171 СК) і відтворення цього механізму у процедурі посвідчення ними 

правочинів. Так, діти у 10-річному віці ще не знають такого поняття як паспорт, 

особистий підпис і, відповідно, надану дитиною згоду буде складно зафіксувати у 

договорі. Тому вважаємо доцільним посвідчення такого договору здійснювати 

при свідках або із залученням представників органу опіки та піклування, щоб 

зафіксувати згоду або заперечення дитини. При нотаріальному посвідченні 

правочинів щодо особистих немайнових прав дитини необхідно передбачити 

участь у нотаріальному процесі органу опіки та піклування, задля чого необхідно 

внести відповідні зміни в Сімейний кодекс України, і в Закон України «Про 

нотаріат». 

10. Обґрунтовано, що у разі видачі свідоцтва про право на спадщину на 

твори мистецтва покійного існує два варіанти вирішення цього питання: 1) 

нотаріус отримує від спадкоємців додаткові докази на підтвердження факту 

авторства спадкодавця на твори, що входять до складу спадщини; 2) нотаріус 

фіксує знайдений твір без встановлення авторства, оскільки у видатного митця 

потенційно можуть знаходитися твори інших відомих авторів для їх оцінки, 

надання рецензії тощо. У разі виникнення спору зі спадкоємцями з цього приводу 

нотаріус має відмовляти у вчиненні нотаріальної дії на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 

Закону «Про нотаріат» у зв’язку з неподанням відомостей (інформації) та 

документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії. 
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11. При аналізі захисту немайнових прав в цивільному процесі, зокрема, 

встановлено, що у разі віднесення спорів, які виникають з особистих немайнових 

правовідносин, до малозначних відсутній такий об’єктивний критерій як ціна 

позову. Тому вирішення цього питання потребує детального аналізу усіх обставин 

справи, доказів, врахування позиції сторін, сутності і змісту заперечень проти 

позову та інших документів, а також практики Європейського суду з прав 

людини. Поверхневий аналіз може призвести до суттєвого порушення прав 

суб’єктів процесуальних правовідносин через неможливість їх скористатися тими 

процесуальними гарантіями, які надає розгляд справи в порядку загального 

позовного провадження. 

12. Значна кількість висновків в роботі стосується й відновлення або 

компенсації немайнових прав у виконавчому провадженні. Встановлено, що 

заходи примусового виконання, які зобов’язують боржника вчинити певні дії або 

утриматись від їх вчинення, виконують кілька функцій: 1) попереджувальну – не 

чинити перешкоди при виконанні рішення; 2) стимулюючу – сприяють 

виконанню рішення; 3) забезпечувальну - примусове виконання у передбачених 

законом випадках. 

13. Доведено, що спростування і право на відповідь, а також право на 

відшкодування, а точніше компенсацію завданої моральної шкоди мають 

розцінюватися як зміст позову, предметом позову  є особисте немайнове право,  

підставою позову є порушення такого права внаслідок дій або бездіяльності однієї 

чи декількох осіб, тому можливість вибачення – це варіант мирного врегулювання 

відносин з позивачем, який може запропонувати відповідач. Суд же не може 

призначити в рішенні публічне вибачення відповідача, оскільки здійснити 

примусове вибачення неможливо. Можна зобов’язати відповідача особисто 

прочитати текст спростування по телебаченню, радіо, опублікувати в газеті тощо, 

але механізму особистого примусового вибачення в законодавстві не 

передбачено. Доводимо ситуацію до реалізації, зокрема, по телебаченню 

правопорушник говорить одне єдине слово – вибачаюсь і таким чином рішення 

суду формально буде виконане, оскільки де факто вибачення мало місце, але чи 
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задовольнить таке безадресне і неперсоніфіковане вибачення позивача? Подібне 

вибачення з елементами зловживання правом може бути реалізоване й у 

комедійній формі – зі сміхом, жартами, що нагадуватиме ще більше знущання над 

позивачем, хоча слово вибач буде звучати. Тому представляється не раціональним 

застосовувати абстрактне поняття «вибачення» в судовому рішенні. 

14. Обгрунтовано, що при виконанні рішення про вселення для 

забезпечення проживання (перебування) стягувача у приміщенні, необхідно 

покласти на державного виконавця обов’язок забезпечити можливість доступу 

стягувача до всіх приміщень загального користування та передбачити, що 

виконавець має пересвідчитись, що вселення відбувається на житлову площу 

спірного приміщення, оскільки тільки тоді можна вести мову про належне 

виконання рішення про вселення. Особа, яку вселяють, має право користуватися 

не лише житловими приміщеннями, але й підсобними приміщеннями та 

санітарно-технічним устаткуванням. При цьому, виконавець має забезпечити 

стягувача повним комплектом ключів та перевірити, що ключі дійсно від 

приміщення, в яке відбувається вселення, пересвідчитися, що боржником 

передані ключі від всіх приміщень, якими має право користуватися стягувач, чи 

надати можливість стягувачу замінити замки від яких немає ключів, чи, якщо 

боржник не надає їх, демонтувати засови тощо. У випадку, коли боржник не 

передає стягувачу всі комплекти ключів, не можна вести мову і про добровільне 

виконання боржником рішення про вселення у випадку, коли доступ стягувача до 

приміщення буде мати одноразовий характер. 

15. В роботі мають місце й численні пропозиції з удосконалення 

законодавства щодо регламентації немайнових прав, а саме ЦК, ЦПК, Сімейного 

кодексу, законів України «Про нотаріат», «Про виконавче провадження» тощо. 

Зокрема, виявлено, що для охорони немайнових прав у Законі України «Про 

нотаріат» необхідно сформувати суб’єктів, які наділяються відповідними 

правами, а у ч. 3 ст. 47 цього ж Закону йдеться про те, що для вчинення 

нотаріальних дій не приймаються документи, які містять відомості, що 

принижують честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи або ділову 
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репутацію юридичної особи, але у ст. 78 цього ж Закону згадуються лише честь і 

гідність людини. Така сама колізія має місце і у ст. 84 Закону у порівнянні з  ч. 3 

ст. 47 цього ж Закону, тому запропоновано шляхи усунення цих та інших 

недоліків законодавства, а також представлені конкретні норми, якими варто 

доповнити нормативні акти. Так, запропоновано доповнити перелік заходів 

примусового виконання ст. 10 Закону «Про виконавче провадження» додатковими 

положеннями: 

5) примусове виконання рішень, що зобов’язують боржника вчинити певні 

дії або утриматись від їх вчинення; 

6) інші заходи примусового характеру, передбачені цим Законом. 
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