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Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, присвяченою 

дослідженню зобов’язань відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної 

судом. У ній розкрито питання, пов’язані з визначенням ґенези, правової 

природи та галузевої належності відносин відшкодування (компенсації) 

шкоди, заподіяної судом, а також особливостей, умов виникнення і динаміки 

зобов’язань по відшкодуванню (компенсації) такої шкоди. Окрему увагу 

приділено компаративному аналізу правового регулювання відносин 

відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної протиправними 

(незаконними) рішеннями, діями та/або бездіяльністю органів судової влади, 

що дозволило отримати низку наукових результатів, що мають важливе 

теоретичне та практичне значення. 

Зокрема, в результаті проведеного наукового дослідження вперше 

обґрунтовано поточну необхідність запровадження в Україні механізму 

відшкодування (компенсації) шкоди, який передбачав би поєднання 

індивідуалізації деліктної відповідальності судді з субсидіарною роллю 

держави, з можливістю судді отримати винагороду у разі бездоганного 

виконання своїх обов’язків. Запропонована автором дисертації модель такого 

механізму є практично здійсненною в Україні та дозволить повною мірою 

забезпечити потерпілим особам реалізацію їх права на отримання реального 

та справедливого відшкодування спричиненої шкоди, гарантувати 

незалежність суддів при здійсненні правосуддя та їх особисту зацікавленість 

у законності й обґрунтованості ухвалюваних ними рішень. Окрім того, 
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автором доведено перспективність упровадження в нашій державі 

обов’язкового державного страхування деліктної відповідальності суддів.  

Проведений компаративний аналіз став основою для розробленої 

автором дисертації типології держав світу за критерієм підходу до правового 

регулювання і застосування у сфері цивільної позадоговірної (деліктної) 

відповідальності держави, її судових органів і посадових осіб цих органів, 

притаманного відповідній правовій системі (сім’ї). До того ж вивчення 

досвіду низки зарубіжних держав у поєднанні зі системним аналізом 

існуючого стану правозастосування у даній сфері правовідносин в Україні 

дозволило запропонувати до застосування у нашій державі кількарівневий 

тест по встановленню наявності/відсутності причинно-наслідкового зв’язку 

між протиправною діяльністю/бездіяльністю правопорушника і негативними 

наслідками у виді порушення прав, свобод чи охоронюваних законом 

інтересів потерпілої особи та/чи заподіяння майнової/немайнової (моральної) 

шкоди. Практичне втілення цієї пропозиції сприятиме не лише вирішенню 

багатьох сучасних проблемних питань, що виникають у правозастосовній 

діяльності в контексті досліджуваного різновиду деліктних зобов’язань, але і 

вдосконаленню механізму цивільно-правового регулювання деліктних 

зобов’язань у цілому. 

Важливе практичне значення з позицій захисту прав і свобод людини 

мають також пропозиція автора дисертації встановити на рівні законодавства 

України такий спосіб захисту репутації особи, підозра, обвинувачення щодо 

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

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

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

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

заподіяно шкоду, й удосконалене автором формулювання критеріїв 

відмежування суддівського свавілля, інших форм грубої та невибачної 

протиправної поведінки судді (суддів) від правомірної поведінки (як 

правило, у формі добросовісної судової/суддівської помилки). 
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За результатами дослідження положень міжнародно-правових актів, 

чинного законодавства України та законодавства зарубіжних держав, 

вітчизняної і зарубіжної правової доктрини, практики вітчизняних, 

зарубіжних і міжнародних судових установ у сфері відшкодування 

(компенсації) шкоди, заподіяної органами судової влади, було визначено 

ключові тенденції розвитку правової доктрини, законодавства і 

правозастосовної практики у даній сфері, а також розроблено пропозиції по 

вдосконаленню законодавства України в частині усунення прогалин і 

недоліків у правовому регулюванні відносин відшкодування (компенсації) 

шкоди, заподіяної судом. 

Ключові слова: спеціальний делікт, деліктне зобов’язання, 

відшкодування (компенсація) шкоди, держава, суд, суддя (судді), стандарти 

та гарантії суддівської незалежності, протиправні (неправосудні, незаконні) 

рішення, дії та/або бездіяльність, причинно-наслідковий зв’язок, вина, 

судова/суддівська помилка, обсяг/розмір відшкодування (компенсації) 

шкоди, порядок відшкодування (компенсації) шкоди. 
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ANNOTATION 

Kulitska S.V. Obligations of Compensation for Harm Caused by the 

Court. – Manuscript. 

Thesis to obtain a scientific degree of Candidate of Juridical Sciences 

(Ph.D.), specialty 12.00.03 – Civil Law and Civil Process; Family Law; 

International Private Law (081 - Law). – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The thesis is an independent completed scientific research of obligations of 

compensation for harm caused by the court. The issues related to the determination 

of the genesis, legal nature of relationships of compensation for harm caused by 

the court, as well as the features, conditions of arising and dynamic of obligations 

of compensation for such harm are highlighted. Special attention is paid to the 

comparative analysis of legal regulation of relations of compensation for harm 
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caused by wrongful (illegal) decisions, actions and/or omissions of the judicial 

authorities. Conducting of such analysis allowed us to obtain a number of research 

results of important theoretical and practical significance. 

In particular, as the result of the research, a current necessity of introducing 

in Ukraine the compensatory mechanism, which will involve a combination of 

individualization of the tortious liability of a judge with a subsidiary role of the 

State, with the possibility of a judge to receive remuneration in the event of 

faultless performance of his/her duties, has been substantiated for the first time. 

The model of such a mechanism, which is proposed by the author of the thesis, is 

practically feasible in Ukraine and will make it possible for the victims to fully 

realize their right to get a real and fair compensation for the harm caused, 

guarantee the independence of judges in the administration of justice and their 

personal interest in the legality and validity of the judgements and decisions they 

hold/render. Besides, the prospects of introducing in Ukraine the compulsory state 

judicial malpractice insurance have been proven by the author. 

The comparative analysis carried out has become the basis for the author’s 

typology of the countries of the world based on the criterion of approach to legal 

regulation and law enforcement in the field of civil non-contractual (tortious) 

liability of the state, its judicial bodies and officials, inherent in the relevant legal 

system (family). In addition, study of the foreign states’ experience in conjunction 

with a systemic analysis of the current state of law enforcement in this field of 

legal relations in Ukraine has made it possible to propose a multilevel test to 

establish the presence/absence of a causal link between the wrongful 

activity/inactivity of the offender and the negative consequences of violating the 

rights, freedoms or legitimate interests of the victim and/or causing pecuniary/non-

pecuniary (moral) loss, for application in our country. The practical 

implementation of this proposal will contribute not only to solving many of the 

current problematic issues arising in law enforcement activities in the context of 

the tortious obligations under investigation, but also improving the mechanism of 

civil-law regulation of tortious obligations in general. 
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The author’s proposal to envisage under the Ukrainian legislation such a 

remedy to protect a person’s reputation, suspicion, charges of whom have not been 

confirmed, as the official apology of the relevant inquest, pre-trial investigation, 

office of public prosecutor or judicial body(-ies), as well as their officials, officers, 

whose wrongful (unlawful, illegal) decisions, actions and/or omissions caused the 

harm to a person, and improvement of the formulation of criteria for distinguishing 

judicial arbitrariness, other forms of gross and inexcusable wrongful behavior of a 

judge (judges) from lawful conduct (usually in the form of a good faith (bona 

fides) judicial error), also have the important practical value from the standpoint of 

human rights and freedoms protection. 

As a result of study of the international instruments, laws of Ukraine and 

laws of foreign states, domestic and foreign legal doctrines, practices of domestic, 

foreign and international courts in the field of compensation for harm caused by 

the judicial authorities, the key trends in legal doctrine, legislation and law 

enforcement in the aforementioned field have been defined, as well as the 

proposals to improve the legislation of Ukraine in the part of filling the gaps and 

elimination of the shortcomings in the legal regulation of relationships of 

compensation for harm caused by the court. 

Keywords: Special Tort, Tortious Obligations, Compensation for Harm, 

State, Court, Judge (Judges), Standards and Guarantees of Judicial Independence, 

Wrongful (Unlawful, Illegal) Decisions, Actions and/or Omissions, Causal Link, 

Fault, Miscarriage of Justice/Judicial Error, Amount of Compensation for Harm, 

Procedure of Compensation for Harm. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Сучасний період 

розвитку Української держави характеризується впровадженням судової 

реформи, покликаної повернути повагу суспільства до системи правосуддя. 

Досягти цієї мети можливо лише за умови адекватної реакції держави як на 

ефективну роботу судді, так і на випадки порушення ним прав, свобод і 

охоронюваних законом інтересів особи. 

Протягом тривалого часу існувала неоднозначність у питанні про 

можливість/неможливість застосування заходів цивільно-правової 

відповідальності до судді у випадку здійснення ним протиправного діяння. 

Цю неоднозначність підсилювала проблема пошуку оптимального балансу 

між стандартами суддівської незалежності та захистом прав, свобод і 

охоронюваних законом інтересів потерпілої внаслідок протиправної 

суддівської діяльності/бездіяльності особи, що набула поширення у багатьох 

державах світу з відмінними політичними, економічними, соціальними, 

правовими системами. Особливої актуальності та раніше невідомих граней 

зазначена проблема набула в державах перехідного типу (до яких належить і 

Україна), що пояснюється низкою факторів, серед яких першочергову роль 

відіграє корупціогенний, який, у свою чергу, впливає на формування і рівень 

довіри населення до судової влади. 

Варто підкреслити, що в Україні положення правової доктрини та 

правозастосовної практики щодо шляхів вирішення згаданої проблеми 

вибірково розкривали лише окремі її складові/аспекти, що, у поєднанні з 

недоліками нормативно-правового регулювання даної сфери відносин, 

обумовило низьку ефективність і практичну недієвість усього механізму 

правового регулювання цивільної відповідальності судді. 

З огляду на зазначене актуальність теми цього дисертаційного 

дослідження обумовлена необхідністю з’ясування питань, пов’язаних із 

визначенням ґенези, правової природи та галузевої належності відносин 

відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної органами судової влади, а 
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також особливостей, умов виникнення і динаміки зобов’язань по 

відшкодуванню (компенсації) такої шкоди. 

Необхідно зазначити, що обрана тема з урахуванням питань, які 

покладені в її основу, на монографічному рівні у вітчизняній юридичній 

доктрині розглядалася недостатньо. Істинність висловленого судження 

підтверджує факт наявності в українській цивілістиці лише одного 

дисертаційного дослідження, присвяченого даній проблематиці - О.О. 

Боярського «Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями 

чи бездіяльністю суду» (Одеса, 2008); крім того, окремі її аспекти вибірково 

розкриваються у дослідженнях В.Ю. Горєлової «Відповідальність держави 

перед особою за завдання шкоди незаконними діями органів досудового 

розслідування, прокуратури і суду» (Київ, 2012), І.Б. Протаса «Проблеми 

судового захисту прав і інтересів громадян у зв’язку з заподіянням їм шкоди 

незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і 

суду» (Харків, 2000), М.М. Хоменка «Відшкодування шкоди, завданої 

органами державної влади, їх посадовими та (або) службовими особами» 

(Київ, 2012). Натомість у деяких зарубіжних державах висвітленню 

означених питань присвячено низку дисертаційних досліджень у рамках 

різних спеціальностей: у Російській Федерації – О.П. Акімова «Становлення 

та розвиток інституту відшкодування шкоди, заподіяної судовими органами, 

у вітчизняному дореволюційному праві» (Бєлгород, 2008), В.П. Богданова 

«Зобов’язання по відшкодуванню державою шкоди, заподіяної 

правоохоронними органами та судами» (Санкт-Петербург, 2002), Л.В. 

Бойцової «Відповідальність держави за шкоду заподіяну громадянам у сфері 

правосуддя: ґенеза, сутність, тенденції розвитку» (Москва, 1995), О.А. 

Коваленка «Відшкодування шкоди, заподіяної незаконною діяльністю 

правоохоронних і судових органів та їх посадових осіб» (Тюмень, 2005), А.Е. 

Колієвої «Відповідальність за шкоду, заподіяну актами правоохоронних 

органів і суду: цивільно-правовий аспект» (Краснодар, 2007), І.І. Королєва 

«Цивільно-правова відповідальність за шкоду, завдану незаконними діями 
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органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду» (Москва, 

2012), Г.А. Реп’єва «Цивільно-правове регулювання відшкодування шкоди, 

заподіяної судовими органами» (Москва, 2007), М.Є. Рощіна «Цивільно-

правова відповідальність за шкоду, заподіяну судово-слідчими органами» 

(Москва, 2005), Є.В. Федорової «Цивільно-правова відповідальність за 

шкоду, заподіяну актами судової влади при здійсненні правосуддя» 

(Єкатеринбург, 2013); у Республіці Молдова – А. Блошенко «Цивільно-

правова відповідальність держави за шкоду, заподіяну судовими помилками» 

(Кишинів, 2001), у Румунії – Р. Іософа «Цивільна відповідальність держави за 

судові помилки» (Клуж-Напока, 2013). З позиції перспективи європейської 

інтеграції України неможливо оминути увагою дисертаційне дослідження 

К.М. Шерр «Принцип відповідальності держави за судові порушення: справа 

«Герхард Коблер проти Австрії» відповідно до права Європейського 

Співтовариства та з перспективи порівняння національного права» 

(Флоренція, 2008). 

Незважаючи на наявність такої кількості дисертаційних робіт, 

дослідження зобов’язань відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної 

судом, не втратило своєї актуальності та новизни, оскільки як у вітчизняній, 

так і в зарубіжній доктрині не до кінця вирішеними залишаються питання 

визначення зобов’язаного суб’єкта, встановлення таких умов виникнення 

досліджуваних зобов’язань як протиправність рішень, дій і/чи бездіяльності 

та причинно-наслідковий зв’язок, визначення обсягу та порядку 

відшкодування (компенсації) тощо. Наведені обставини не лише зумовили 

вибір теми цього дисертаційного дослідження, але і свідчать про її 

актуальність для вдосконалення механізму цивільно-правового регулювання 

деліктних зобов’язань у цілому. 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертаційного дослідження затверджена на засіданні Вченої ради 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол № 4 від 22 грудня 2014 р.), уточнена на засіданні Вченої 
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ради юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (протокол № 6 від 27 березня 2017 р.). Робота виконана на 

кафедрі цивільного права юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка відповідно до державних бюджетних 

науково-дослідних тем «Доктрина права в правовій системі України: 

теоретичний та практичний аспекти» (№ 11 БФ 042-01, номер державної 

реєстрації 0111U008337), яка досліджувалася на юридичному факультеті 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2011 

р. по 31 грудня 2015 р. і «Теорія та практика адаптації законодавства України 

до законодавства ЄС» (№ 16 БФ 042-01), яка досліджується на юридичному 

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 

період 2016-2018 років. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розкриття правової природи, сучасного стану та майбутніх перспектив 

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

Для досягнення поставленої мети основна увага в дисертації 

зосереджена на виконанні наступних завдань: 

- дослідженні ґенези правового регулювання відносин відшкодування 

(компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок протиправної (незаконної) 

діяльності/бездіяльності органів судової влади, на українських землях; 

- розкритті міжнародного, регіонального та національного рівнів 

правового регулювання відносин відшкодування (компенсації) шкоди, 

заподіяної протиправними (незаконними) рішеннями, діями та/або 

бездіяльністю органів судової влади; 

- з’ясуванні особливостей зобов’язань відшкодування (компенсації) 

шкоди, заподіяної судом, як окремого (спеціального) делікту в цивільному 

праві України, та їх місця у системі деліктних зобов’язань; 

- дослідженні підстави (завдання майнової (матеріальної) та немайнової 

(моральної) шкоди, соціальної, юридичної та фактичної шкоди) й умов 

виникнення зобов’язань відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної 
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органами судової влади й/або їх посадовими особами: протиправності 

(неправосудності, незаконності) їх рішень, дій і/чи бездіяльності, наявності 

причинно-наслідкового зв’язку між протиправною судовою/суддівською 

діяльністю/бездіяльністю та заподіяною шкодою і/або їх вини; 

- визначенні обсягу/розміру шкоди, заподіяної внаслідок протиправної 

(незаконної) діяльності/бездіяльності органів судової влади, яка підлягає 

відшкодуванню (компенсації); 

- дослідженні порядку відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної 

судом; 

- встановленні ключових тенденцій розвитку правової доктрини, 

законодавства і правозастосовної практики у сфері відшкодування 

(компенсації) шкоди, заподіяної органами судової влади; 

- розробленні пропозицій по вдосконаленню законодавства України в 

частині усунення прогалин і недоліків у правовому регулюванні відносин 

відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної судом. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є цивільні правовідносини 

відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок протиправних 

судових/суддівських діянь (рішень, дій, бездіяльності). 

Предметом дисертаційного дослідження є положення міжнародно-

правових актів, чинного законодавства України та законодавства зарубіжних 

держав, вітчизняної і зарубіжної правової доктрини, практики вітчизняних, 

зарубіжних і міжнародних судових установ у сфері відшкодування 

(компенсації) шкоди, заподіяної органами судової влади. 

Методологічну основу дослідження становлять філософські 

(діалектичний, герменевтичний), загальнонаукові (системний, структурно-

функціональний, а також загальнологічні методи аналізу та синтезу, індукції, 

дедукції й аналогії, абстрагування, узагальнення, формалізації, моделювання) 

та конкретно-наукові (спеціальні) (історико- та порівняльно-правовий, 

формально-логічний) методи пізнання. Так, за допомогою діалектичного 

методу пізнання правових явищ проведено науковий аналіз правової 
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природи, сучасного стану та майбутніх перспектив зобов’язань 

відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної судом (підрозділи 1.3, 3.1). 

При з’ясуванні змісту та тлумаченні положень міжнародно-правових актів, 

чинного законодавства України та законодавства зарубіжних держав 

використано герменевтичний метод пізнання (розділи 1, 2, 3). За допомогою 

історико-правового методу досліджено ґенезу правового регулювання 

відносин відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок 

протиправної (незаконної) діяльності/бездіяльності органів судової влади, на 

українських землях (підрозділ 1.1), а також зміни законодавчих, 

правозастосовних і доктринальних підходів до суб’єктного складу, підстави й 

умов виникнення зобов’язань відшкодування (компенсації) такої шкоди 

(підрозділи 1.3., 2.1, 2.2, 2.3). Порівняльно-правовий метод використано як 

при розкритті рівнів правового регулювання відносин відшкодування 

(компенсації) шкоди, заподіяної протиправними (незаконними) рішеннями, 

діями та/або бездіяльністю органів судової влади (підрозділ 1.2), так і 

дослідженні умов виникнення і динаміки згаданих зобов’язальних відносин 

(розділи 2, 3). Застосування формально-логічного методу у поєднанні з вище 

перерахованими загальнонауковими методами дозволило надати визначення 

зобов’язанням відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок 

протиправних рішень, дій і/чи бездіяльності суду, й охарактеризувати їх 

особливості, місце у системі деліктних зобов’язань, а також статику та 

динаміку досліджуваних правовідносин (підрозділ 1.3, розділи 2, 3). Для 

досягнення поставленої мети та виконання вище вказаних завдань 

використовувалися також соціологічний, статистичний і ситуаційний 

методи/підходи. 

Науково-теоретична основа дослідження базується на наукових 

працях вітчизняних і зарубіжних дослідників проблематики деліктних 

зобов’язань за участю держави, її органів і/чи їх посадових осіб 

дореволюційного, радянського та сучасного періодів, а саме: О.П. Акімова, 

Ю.М. Андреєва, Б.С. Антимонова, С.Ф. Афанасьєва, К.В. Басіна, І.А. 



18 

 

Безклубого, А. Блошенко, Д.В. Бобрової, В.П. Богданова, Л.В. Бойцової, О.О. 

Боярського, С.М. Братуся, В. Варкалло, В.А. Волконського, Ю.І. Галушки, 

Дж. Голдберга, В.Г. Голубцова, В.Ю. Горєлової, С.Д. Гринько (Русу), М. 

Гріна, О.М. Гуляєва, О.В. Дзери, Ю.М. Дзери, Б. Ескеленда, Г.В. Єрьоменко, 

А.І. Загорулька, Б. Зіперскі, М.В. Зуєвої, Р. Іософа, О.С. Іоффе, І.С. 

Канзафарової, Дж. Карді, Н.А. Кирилової, Т.С. Ківалової, О.М. Клименко, 

О.А. Коваленка, Г. Козіола, А.Е. Колієвої, І.І. Королєва, О.О. Красавчикова, 

А.Н. Кузбагарова, Н.С. Кузнєцової, О.П. Куна, М.І. Лазаревського, Р.А. 

Майданика, О. Л. Маковського, М.С. Малеїна, Г.К. Матвєєва, У. Маттеї, Т.М. 

Медведєвої, О.В. Михайленка, О. Морету, І.С. Ніжинської, Дж. Ніфлінг, 

О.М. Овчаренко, О.О. Отраднової, О.О. Первомайського, К.П. 

Побєдоносцева, С.Б. Полякова, В.Л. Проссера, І.Б. Протаса, Р.О. 

Прощалигіна, Р.В. Райта, Г.А. Реп’єва, М.Є. Рощіна, Р.Б. Сабодаша, Кл. 

Сандовал, Е.Дж. Себока, В.Т. Смірнова, А.О. Собчака, І.А. Тактаєва, Ю.В. 

Успенського, Є.В. Федорової, К.А. Флейшиць, М.М. Фролова, М.М. 

Хоменка, С.Б. Цвєткова, Є.П. Чорновола, С.Дж. Шапіро, К.М. Шерр, В.І. 

Ямкового, В.А. Янішевського й інших правників. 

Нормативну основу цієї роботи склали: Конституція України, 

міжнародно-правові акти, акти законодавства України й інших держав. 

Фактологічною основою даної дисертації є акти судів загальної 

юрисдикції, акти спеціалізованих судів, акти Конституційного Суду України, 

практика судів зарубіжних держав, Європейського та Міжамериканського 

Судів з прав людини, а також Суду Європейського Союзу. 

Наукова новизна одержаних результатів. У результаті проведеного 

дослідження сформульовано низку нових наукових положень і висновків, що 

виносяться на захист: 

Вперше: 

- обґрунтовано необхідність запровадження в Україні механізму 

відшкодування (компенсації) шкоди, який передбачав би поєднання 

індивідуалізації деліктної відповідальності судді (щомісячні відрахування із 
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суддівської винагороди у розмірі фіксованих внесків, які зараховуватимуться 

на окремі спеціальні рахунки на ім’я кожного судді) з субсидіарною роллю 

держави (якщо накопичених на рахунку коштів недостатньо, належна 

потерпілій особі сума відшкодування виплачуватиметься із бюджетних 

коштів), із можливістю судді отримати винагороду у разі бездоганного 

виконання своїх обов’язків. Доведено перспективність упровадження в 

Україні обов’язкового державного страхування деліктної відповідальності 

суддів. 

- запропоновано типологію держав світу, залежно від підходу до 

правового регулювання і застосування у сфері цивільної позадоговірної 

(деліктної) відповідальності держави, її судових органів і посадових осіб цих 

органів, притаманного відповідній правовій системі (сім’ї): тип І - держави, в 

яких існує абсолютний імунітет органів судової влади/суддів від цивільної 

відповідальності за помилки допущені у ході здійснення правосуддя, з 

обмеженим колом випадків відповідальності власне держави, які, як правило, 

є складовою її міжнародних зобов’язань, обов’язковість виконання котрих 

випливає з міжнародного договору - англо-американська правова сім’я; тип ІІ 

- держави, які допускають цивільну позадоговірну (деліктну) 

відповідальність власне держави, її судових органів і/або посадових осіб цих 

органів, однак її сфера є обмеженою з огляду на джерело та/або характер 

судових рішень, дій і/чи бездіяльності, що призвели до порушення, або 

форму/ступінь вини делінквента - сім’я континентального права (романо-

германська) та деякі «змішані» правові системи. Констатовано, що в Україні 

правове регулювання відносин відшкодування (компенсації) шкоди, 

заподіяної протиправними (незаконними) рішеннями, діями та/або 

бездіяльністю органів судової влади, відповідає одній із моделей такого 

регулювання у межах держав типу ІІ та кореспондує міжнародним 

стандартам незалежності суддів. 

- доведено, що на даний час суди України наділені компетенцією по 

ухваленню рішень стосовно правомірності обмеження права недієздатної 
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особи на свободу та особисту недоторканність у силу прямої дії норм низки 

міжнародних договорів і з огляду на практику Європейського суду з прав 

людини як джерело права в Україні. Тому в разі поточної бездіяльності суду 

(судді) у формі невиконання/неналежного виконання ним функції судового 

контролю (загальних обов’язків щодо захисту прав людини), яка призвела до 

порушення (чи створила реальну загрозу порушення) суб’єктивних прав 

недієздатної особи, заподіяння шкоди її майновим або особистим 

немайновим інтересам, такій особі має бути гарантовано реалізацію нею 

права вимагати виплати відшкодування (компенсації). 

- запропоновано до застосування в Україні кількарівневий тест по 

встановленню наявності/відсутності причинно-наслідкового зв’язку в 

деліктних зобов’язаннях: у першу чергу повинна застосовуватися теорія 

conditio sine qua non/«the But-For Test», після якої - один або декілька 

«фільтрів» отриманих результатів (зокрема, теорія адекватного заподіяння). 

За необхідності, з метою подолання проблемних ситуацій, які 

перешкоджатимуть застосуванню виключно теорії conditio sine qua non/«the 

But-For Test» (для прикладу, встановлення причинно-наслідкового зв’язку у 

випадках наявності кількох самодостатніх причин настання шкоди), цей 

алгоритм може бути доповнено перевіркою на Necessary Element of a 

Sufficient Set (NESS).  

- запропоновано встановити на рівні законодавства України такий 

спосіб захисту репутації особи, підозра, обвинувачення щодо якої не 

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

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

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

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

шкоду. 

Удосконалено: 

- вчення про історичні етапи та ключові тенденції ґенези правового 

регулювання відносин відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної 
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внаслідок протиправної (незаконної) діяльності/бездіяльності органів судової 

влади, на українських землях. 

- визначення зобов’язання відшкодування (компенсації) шкоди, 

заподіяної внаслідок протиправних рішень, дій і/чи бездіяльності суду, як 

позадоговірного охоронного відносного правовідношення, в якому одна 

сторона (постраждала фізична чи юридична особа - кредитор) має право 

вимагати від іншої сторони (держави - боржника) відшкодування в повному 

обсязі майнової шкоди, компенсації немайнової (моральної) шкоди, 

відновлення інших порушених прав, свобод та/або охоронюваних законом 

інтересів, а боржник зобов’язаний відшкодувати (компенсувати) заподіяну 

внаслідок протиправних рішень, дій і/чи бездіяльності фактичного 

заподіювача (суду, судді) шкоду та відновити порушені права, свободи та/або 

охоронювані законом інтереси кредитора. 

- аргументацію щодо неможливості трактування протиправності з 

позицій генерального делікту в зобов’язаннях із заподіяння шкоди органами 

судової влади. В цих випадках діє спростовна презумпція правомірності 

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

сумлінності, добросовісності суду). Розуміння же протиправності судового 

рішення, як і дії чи бездіяльності суду, не обмежується виключно їх 

незаконністю. 

- формулювання критеріїв відмежування суддівського свавілля, інших 

форм грубої та невибачної протиправної поведінки судді (суддів) від 

правомірної поведінки (як правило, у формі добросовісної 

судової/суддівської помилки): 1) наслідки, до настання яких призвела 

протиправна поведінка судді (суддів): а) неякісне (хибне, з дефектами) 

відправлення правосуддя, що виявляється у результатах виконання судової 

функції, та підриває авторитет судової влади в цілому; б) відмова у доступі 

до правосуддя з підстав не передбачених законом або надмірні затримки при 

розгляді та вирішенні справи; в) істотні процесуальні порушення, які 

впливають на хід і/чи результат судового розгляду, зокрема, 



22 

 

унеможливлюють реалізацію учасниками судового процесу наданих їм 

процесуальних прав і виконання процесуальних обов’язків, призводять до 

порушення правил щодо юрисдикції тощо; г) очевидні/грубі помилки у 

правовій позиції, відображеній у судовому рішенні, що проявляються у 

неправильному застосуванні норм права, в тому числі, їх помилковому 

тлумаченні; ґ) очевидна/груба помилка суду щодо питання факту, яка 

вплинула на результат вирішення справи; 2) інші ознаки, що свідчать про 

очевидний грубий невибачний характер поведінки судді (суддів), зокрема, її 

систематичність. 

Набули подальшого розвитку: 

- висновок про те, що субінститут відповідальності держави у формі 

відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної її судовими органами й/або 

посадовими особами цих органів, має комплексний характер [у розрізі 

відповідної галузі законодавства, акти якого регулюють досліджувану сферу 

правовідносин] та міжгалузеву правову природу [в контексті приналежності 

до галузі права], оскільки у ньому поєднуються публічно-правові та 

приватно-правові засади. Проте перевагу у правовому регулюванні 

досліджуваної сфери відносин слід надати саме приватно-правовим засадам, 

оскільки в протилежному випадку обов’язок держави відшкодувати 

(компенсувати) спричинену її судовими органами й/або посадовими особами 

цих органів шкоду перетвориться на право.  

- висновок про те, що за своєю правовою природою зобов’язання 

відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок протиправної 

діяльності/бездіяльності суду, є правовою формою реалізації цивільно-

правової відповідальності. 

- положення щодо особливостей зобов’язань по відшкодуванню 

(компенсації) шкоди, заподіяної органами судової влади [специфіки 

суб’єктного складу, що виражається через відмінність безпосередніх 

заподіювачів шкоди (суддя, судді, суд) від суб’єктів зобов’язань по її 

відшкодуванню (компенсації) (держава), а також підстави їх виникнення, що 
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проявляється у обсязі та характері спричиненої шкоди], які дозволяють 

кваліфікувати розглядувані зобов’язання в якості спеціального делікту в 

цивільному праві України. 

- положення про першочергове значення соціального аспекту шкоди, 

заподіяної органами судової влади, що проявляється у применшенні/втраті 

довіри до правосуддя та характеризується найвищим рівнем шкідливості 

негативних наслідків. 

- пропозиції щодо встановлення на законодавчому рівні нових 

складових немайнової шкоди, які підлягатимуть компенсації, зокрема, 

порушення ділової репутації юридичної особи (репутаційна шкода), 

заподіяння так званої організаційної шкоди у формах невизначеності в 

плануванні управлінських рішень, перешкоди в управлінні юридичною 

особою тощо. 

- аргументація щодо можливості виникнення в держави додаткового 

обов’язку в разі невиконання або неналежного виконання зобов’язання по 

відшкодуванню (компенсації) шкоди, заподіяної її судовими органами та/чи 

їх посадовими особами, а саме застосування заходів відповідальності, 

передбачених нормою ч. 2 ст. 625 ЦК України. 

На основі проведеного наукового дослідження вносяться конкретні 

пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України: 

 - уніфікувати термінологію, що наразі використовується у текстах ст. 

1176 ЦК України, Закону України від 01.12.1994 р. № 266/94-ВР (поняття 

«відшкодування шкоди») та ст. 130 КПК України (поняття «відшкодування 

(компенсація) шкоди»), шляхом внесення змін до ЦК і названого Закону 

України в частині формулювання використовуваних у тексті цих 

законодавчих актів понять у спосіб їх доповнення терміном «(компенсація)».  

- доповнити ч. 2 ст. 16 ЦК України пунктом 11 такого змісту: 

«11) офіційне вибачення відповідного(-их) органу(-ів), що здійснює(-

ють) оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, 

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



24 

 

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

шкоду». 

- викласти ч. 1 ст. 1176 ЦК України в такій редакції: 

«1. Шкода, завдана фізичній особі внаслідок її протиправного 

(незаконного) засудження, протиправного (незаконного) застосування 

примусових заходів виховного характеру, протиправного (незаконного) 

застосування примусових заходів медичного характеру, протиправного 

(незаконного) притягнення до кримінальної відповідальності, протиправного 

(незаконного) застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження у виді тимчасового обмеження у користуванні спеціальним 

правом, відсторонення від посади, арешту майна, запобіжного заходу, 

протиправного (незаконного) проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 

протиправного (незаконного) накладення адміністративного стягнення у 

вигляді арешту чи виправних робіт, а також в інших випадках істотного 

порушення суб’єктивних прав фізичної особи, заподіяння значної шкоди її 

майновим або особистим немайновим інтересам внаслідок протиправних 

(незаконних) рішень, дій або бездіяльності суду відшкодовується державою 

у повному обсязі незалежно від вини осіб, які входили до складу суду. Іншими 

випадками істотного порушення суб’єктивних прав фізичної особи, 

заподіяння значної шкоди її майновим або особистим немайновим інтересам 

внаслідок протиправних (незаконних) рішень, дій або бездіяльності суду, є, 

зокрема, випадки протиправного (незаконного) обмеження цивільної 

дієздатності фізичної особи, у тому числі неповнолітньої особи, чи визнання 

фізичної особи недієздатною; протиправного (незаконного) визнання 

фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою; 

протиправного (незаконного) надання особі психіатричної допомоги в 

примусовому порядку; протиправних (незаконних) примусової госпіталізації 

до протитуберкульозного закладу або продовження строку примусової 

госпіталізації й інші. В усіх цих випадках наявність моральної шкоди у 
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фізичної особи презюмується, а її компенсація провадиться у розмірі, не 

нижчому, ніж встановлено законом.» 

Крім того, доповнити ч. 1 ст. 1176 ЦК України реченням такого змісту: 

«Шкода, завдана юридичній особі внаслідок протиправного 

(незаконного) застосування до неї заходів кримінально-правового характеру 

чи адміністративного примусу, відшкодовується державою у повному обсязі 

незалежно від вини осіб, які входили до складу суду.» 

- викласти ч. 5 ст. 1176 ЦК України в такій редакції: 

«5. Шкода, завдана фізичній або юридичній особі внаслідок 

постановлення судом неправосудного судового рішення в цивільній, 

господарській або адміністративній справі, відшкодовується 

(компенсується) із спеціального накопичувального рахунку для коштів із 

відповідним цільовим призначенням конкретного судді в повному обсязі у 

випадках: 

1) встановлення в діяннях судді (суддів), які вплинули на постановлення 

неправосудного судового рішення, складу злочину за обвинувальним вироком 

суду, що набрав законної сили; 

2) встановлення в діяннях судді (суддів), які вплинули на постановлення 

неправосудного судового рішення, наявності ознак дисциплінарного 

проступку в порядку дисциплінарного провадження щодо судді (суддів), за 

результатами здійснення якого уповноваженим органом прийнято рішення 

про накладення дисциплінарного стягнення, яке не було оскаржено, або за 

наслідками оскарження якого не було скасовано, що підтверджується 

відповідним рішенням, яке набрало законної сили.  

Шкода, завдана фізичній або юридичній особі внаслідок постановлення 

колегіально судом неправосудного судового рішення в цивільній, 

господарській або адміністративній справі, відшкодовується 

(компенсується) в повному обсязі зі спеціальних накопичувальних рахунків 

для коштів із відповідним цільовим призначенням конкретних суддів, що 

входили до колегіального складу суду, в цих же випадках, у частці, яка 



26 

 

визначається за рішенням суду, а у випадку неможливості її визначення – 

солідарно. За недостатності коштів на рахунку (рахунках) судді (суддів) 

належна особі сума відшкодування (компенсації) виплачується державою». 

- викласти ч. 6 ст. 1176 ЦК України в такій редакції: 

«6. Шкода, завдана фізичній або юридичній особі внаслідок іншої 

протиправної (незаконної) дії або бездіяльності чи протиправного 

(незаконного) рішення органу, що здійснює оперативно-розшукову 

діяльність, органу досудового розслідування, прокуратури або суду, 

відшкодовується на підставах і в порядку, встановлених статтями 1173, 

1174 цього Кодексу». 

- викласти ч. 3 ст. 1191 ЦК України в такій редакції: 

«3. Держава, відшкодувавши шкоду, завдану фізичній або юридичній 

особі внаслідок протиправних (незаконних) рішень, дій і/чи бездіяльності 

суду, що передбачені частинами 1, 5, 6 статті 1176 цього Кодексу, має 

право зворотної вимоги (регресу) до винної(-их) особи (осіб), яка(-і) входила(-

и) до складу суду, у випадках встановлення в її (їх) діяннях складу 

кримінального правопорушення за обвинувальним вироком суду, що набрав 

законної сили, чи наявності ознак дисциплінарного проступку в порядку 

дисциплінарного провадження, за результатами здійснення якого 

уповноваженим органом прийнято рішення про накладення дисциплінарного 

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

було скасовано, що підтверджується відповідним рішенням, яке набрало 

законної сили, а також у разі, якщо вину особи (осіб), яка(-і) входила(-и) до 

складу суду, у здійсненні протиправної (незаконної) дії або бездіяльності чи 

винесенні протиправного (незаконного) рішення встановлено іншим 

рішенням суду.» 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає 

у можливості використання зроблених наукових висновків для подальших 

наукових розвідок питань, пов’язаних із відшкодуванням шкоди, заподіяної 

органами державної влади/їх посадовими особами, для викладання 
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навчальної дисципліни «Цивільне право», спеціального курсу «Недоговірні 

зобов’язання: доктрина та юридична практика», а також при підготовці 

підручників і навчальних посібників із зазначених дисциплін, коментарів до 

чинного законодавства України. В аспекті законотворчої діяльності висновки 

наукової роботи можуть сприяти удосконаленню чинного законодавства 

України шляхом внесення запропонованих змін і доповнень до ЦК України 

та інших нормативно-правових актів. Окрім того, викладені в дисертації 

висновки, пропозиції та рекомендації можуть бути використані у 

правозастосовній діяльності, як під час вирішення проблемних питань, що 

виникають у процесі застосування норм, які регулюють названі 

правовідносини, в кожній конкретній ситуації, так і з метою впровадження 

узагальнених правозастосовних підходів, які б усунули поточні недоліки 

правозастосування в цій категорії справ і в майбутньому сприяли б 

формуванню передбачуваної сталої правозастосовної практики. 

Особистий внесок дисертанта. Дисертація є самостійною завершеною 

науковою роботою. Сформульовані в ній положення наукової новизни й інші 

наукові результати отримані на базі особистого вивчення та аналізу наукових 

і нормативних джерел. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення 

дисертаційного дослідження обговорювались на засіданнях кафедри 

цивільного права юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, а також отримали апробацію на: 

Міжнародній науковій конференції «Юридична наука та практика у третьому 

тисячолітті» (м. Кошице, Словацька Республіка, 27-28 лютого 2015 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

державотворення в Україні» (м. Київ, Україна, 22 травня 2015 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Верховенство права та 

правова держава» (м. Ужгород, 16-17 жовтня 2015 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції «Матвєєвські читання: звільнення від цивільно-

правової відповідальності у сучасних реаліях» (м. Київ, Україна, 20 
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листопада 2015 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних 

процесів» (м. Братислава, Словацька Республіка, 27-28 листопада 2015 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Шості юридичні диспути з 

актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є.В. 

Васьковського: (до 150-річчя від дня його народження)» (м. Одеса, 20-21 

травня 2016 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Особливості 

нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог 

Європейського Союзу» (м. Херсон, 3-4 червня 2016 р.), Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Інтеграція юридичної науки і практики в 

сучасних умовах» (м. Запоріжжя, 26-27 серпня 2016 р.), а також у ході 

постійно діючого наукового семінару Центру німецького права та Ради 

молодих вчених юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Сучасні виклики українського права в 

контексті європейської інтеграції» (травень, 2016 р.). Тези 

виступів/доповідей на всіх зазначених міжнародних/всеукраїнській науково-

практичних/науковій конференціях і семінарі були опубліковані. 

Публікації. Основні наукові положення і висновки дисертаційного 

дослідження викладені дисертантом у десяти наукових публікаціях. Зокрема, 

в юридичних виданнях, визнаних МОН України фаховими, за темою 

дисертації опубліковано вісім наукових статей, дві наукові статті вийшли 

друком у зарубіжних наукових фахових юридичних виданнях. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

поданої українською й англійською мовами, вступу, трьох розділів, 

поділених на вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел (762 

найменування на 90 сторінках) і двох додатків (на 7 сторінках). Загальний 

обсяг дисертації становить 322 сторінки, з яких основного тексту – 212 

сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ 

(КОМПЕНСАЦІЮ) ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ПРОТИПРАВНИМИ 

(НЕЗАКОННИМИ) РІШЕННЯМИ, ДІЯМИ ТА/АБО БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ 

СУДУ 

 

1.1. Ґенеза правового регулювання відносин відшкодування 

(компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок протиправної (незаконної) 

діяльності/бездіяльності органів судової влади, на українських землях 

 

Врахування історичного досвіду правового регулювання відносин 

відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок протиправної 

(незаконної) діяльності/бездіяльності органів судової влади, є необхідною 

передумовою для вдосконалення сучасної моделі цього спеціального делікту 

в Україні.  

Незважаючи на наявність багатьох наукових праць вітчизняних і 

зарубіжних авторів, проблематика історії розвитку правового регулювання 

зазначеної сфери відносин досі залишається недостатньо дослідженою, що 

обумовлено низкою факторів: акцентом на зародження і становлення 

інституту юридичної відповідальності суддів у цілому, з виділенням окремих 

особливостей цього процесу в розрізі їх цивільної відповідальності (О.М. 

Овчаренко [1], А.Е. Яковлєв [2]); розглядом питання щодо історичних засад 

інституту відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної органами судової 

влади, в контексті інститутів реабілітації незаконно засуджених осіб (А.М. 

Глибіна [3], Р.В. Гаврилюк [4], А.В. Бажанов [5]) або цивільно-правової 

відповідальності держави (Ю.М. Андрєєв [6]); детальним висвітленням 

окремих етапів розвитку досліджуваного інституту (О.П. Акімов [7]) й 

іншими. У зв’язку з цим існує потреба в з’ясуванні історичних етапів 

зародження та розвитку інституту відшкодування (компенсації) шкоди, 

заподіяної внаслідок протиправної (незаконної) діяльності/бездіяльності 

органів судової влади, з огляду на джерела правового регулювання 
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розглядуваної сфери правовідносин, а також визначення ключових 

тенденцій, характерних для досліджуваних історичних етапів. 

Прообрази юридичної відповідальності суддів можна віднайти у 

найдавніших пам’ятках правової думки. Так, ще в Законах Хаммурапі (1795-

1750 pp. до н. е.) містилася норма, за якою: «Якщо суддя розглянув справу, 

виніс рішення і виготовив документ з печаткою, а потім своє рішення змінив, 

то цього суддю слід звинуватити у зміні рішення, постановленого ним, а 

позовну суму, що містилася в рішенні, він має сплатити у 12-кратному 

розмірі; окрім того, на зборах його мають вигнати зі суддівського крісла, і він 

не має повертатися та засідати разом із суддями в суді». У староіндійській 

книзі ІІ «Судочинство» Джармашастра Яджинавалк’ї було передбачено: 

«Судді, які поводяться всупереч справедливості внаслідок упередженості, 

жадібності або страху, повинні бути покарані кожен окремо штрафом у 

подвійному розмірі позовної суми» [1, с. 53-54]. 

Що ж до розвитку інституту цивільної відповідальності суддів, то його 

зачатки можемо спостерігати ще у зобов’язальному праві Стародавнього 

Риму, згідно з яким однією з чотирьох підстав виникнення зобов’язань були 

позадоговірні цивільні правопорушення, які призводили до виникнення 

шкоди, не підпадали під ознаки делікту і отримали назву quasi ex delicto, ніби 

делікти, квазіделікти. Різновидом зобов’язань із квазіделіктів були iudex litem 

suam fecit, що передбачали випадки відповідальності судді за постановлення 

несправедливого присуду. Навмисне неправильне або недбайливе вирішення 

судової справи, а також порушення інших суддівських обов’язків 

визнавалося неправомірною дією - ніби деліктом і тягло майнову 

відповідальність. Суддя, який виніс явно несправедливий присуд або не 

з’явився у призначений для розгляду справи час, був зобов’язаний 

відшкодувати заподіяну його неправомірними діями шкоду потерпілій 

стороні. У цих випадках суддя «робить процес своїм», litem suam fecit, тому у 

разі навмисних дій (dolus) повинен був відшкодувати всю суму позову, а за 

наявності іншої форми вини - штраф, що призначався судом. Відповідний 
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позов - actiones in bonum et aequum concepta - позов, складений з урахуванням 

блага і справедливості, у якому розмір присуджуваної суми визначався на 

розсуд судді, з урахуванням вимог справедливості [8, с. 422; 9, с. 595; 10; 11, 

с. 108]. Персональна відповідальність римських юристів пояснювалася не 

лише тогочасною відсутністю інституту відповідальності публічно-правових 

утворень за шкоду, заподіяну їх органами та посадовими особами, але й 

особливостями правового статусу самих суддів: суддя Стародавнього Риму 

не був посадовою особою держави, а був пов’язаний зі судовим процесом 

опосередковано, за допомогою претора (магістрату), який визначав формули 

і кандидатуру судді в конкретному судовому процесі. Судове переслідування 

ще не відокремлювалося від приватної функції і не становило обов’язок 

держави [11, с. 93-109]. Лише за часів християнських імператорів виникла 

ідея щодо несправедливості ситуації, за якої несумлінний суддя не міг 

одноосібно відшкодувати всю шкоду, заподіяну потерпілій стороні. Однак 

замість відповідальності держави з’явилася відповідальність вищих 

магістратів [12, с. 254-255]. Крім того, доцільно звернути окрему увагу на 

важливу тенденцію розвитку інституту юридичної відповідальності суддів за 

римським правом, а саме – її перехід із особистої сфери у майнову; якщо 

першопочатково вплив норми права спрямовувався на особу 

правопорушника-судді (у вигляді смертної кари згідно із Законами ХІІ 

Таблиць), то в подальшому вектор такого впливу переміщується у майнову 

сферу (відшкодування шкоди потерпілому відповідно до положень Дигест 

Юстиніана). Тобто, відповідальність за шкоду, заподіяну у сфері судової 

діяльності, поступово набуває цивільно-правових рис (майнового характеру), 

віддаляючись зі сфери публічно-правового регулювання [13, с. 15-17]. 

При цьому, незважаючи на глибинність процесу рецепції римського 

права у правові системи країн континентальної Європи, зокрема, й України, 

слід зауважити, що розвиток інституту відшкодування (компенсації) шкоди, 

заподіяної органами судової влади, на теренах нашої держави відбувався з 

властивими їй контекстуальними особливостями. Однією з таких 
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особливостей є повільна динаміка формування розглядуваного правового 

інституту, зумовлена нечіткістю розмежування публічних та приватних 

деліктів, тривалим процесом «розщеплення» комплексної за своєю природою 

відповідальності на публічно- та приватно-правову, а також формування 

елементів правового статусу судді. Зокрема, в жодному з нині відомих 

списків Руської Правди відсутні положення, котрі б регулювали зазначену 

сферу зобов’язальних правовідносин. Та й загалом можна погодитися з 

позицією дослідників [14, с. 423; 15, с. 314] про те, що у системі права 

Київської Русі проступки, які випливали із зобов’язань внаслідок заподіяння 

шкоди, зливалися з поняттям злочину і називалися «обидою» (про це 

свідчить ст. 47 «Просторової правди»). 

Конкретні же санкції за порушення, допущені суддями, вперше були 

встановлені у нормах Новгородської Судної грамоти (1471 р.). Ст. 28 цієї 

Судної грамоти встановлювалася заборона затягування розгляду справи. 

Строк вирішення земельного спору обмежувався двома місяцями. Якщо 

суддя вчасно не виносив рішення, то повинен був сплатити штраф на користь 

великого князя і Новгорода (50 руб.), а також відшкодувати шкоду 

позивачеві [16, с. 303-304]. 

У Судебнику 1497 р. було передбачено лише правило про необхідність 

справедливого суду, проте на рівні Судебника 1550 р. отримав закріплення 

ряд норм про відшкодування шкоди, заподіяної суддями. Так, винесення 

неправильного судового рішення, обумовлене добросовісною помилкою чи 

недосвідченістю судді, не призводило до його відповідальності. Винесення ж 

неправильного рішення суддею, який отримав хабар, тягло інші правові 

наслідки (кримінальну відповідальність доповнювала цивільно-правова 

відповідальність у вигляді відшкодування позивачеві суми позову та всіх 

судових витрат). На думку О.П. Акімова, встановлення цивільно-правової 

відповідальності суддів було продиктовано не стільки захистом інтересів 

учасників процесу, скільки виступало додатковим мотивом дотримання 

встановленого порядку судочинства, сприяло обмеженню судового свавілля 
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[7, с. 10]. Цей же дослідник вважає, що ґенеза інституту відшкодування 

шкоди, заподіяної при здійсненні правосуддя, припадає на XVII ст. і 

знаходить відображення у нормах Соборного уложення 1649 р., яке, на 

відміну від згаданих вище Новгородської судної грамоти, Судебників 1497 та 

1550 років, з кінця ХVІІІ ст. поширювало свою дію на території частини 

Правобережної України, що увійшла до складу Російської імперії. Відповідно 

до положень Соборного уложення, у випадку винесення неправильного 

рішення «за обіцянкою, або по дружбі, чи з недружби» заподіяні позивачу 

збитки відшкодовувалися суддею у трикратному розмірі. У главі X Уложення 

неодноразово наголошувалося на неприпустимості тяганини та 

обов’язковості відшкодування заподіяної внаслідок неї шкоди. У разі 

винесення неправосудного рішення без хитрості суддя не відповідав за 

помилку і не відшкодовував завданих збитків - справа підлягала перегляду в 

цілому, розпочиналася спочатку (з голови). Подібний підхід до визначення 

матеріальних підстав відшкодування шкоди зберігся і в законодавстві XIX ст. 

[7, с. 11]. 

Слід також зауважити, що у розділі VІ Статуту Великого князівства 

Литовського 1529 р. містилися положення, згідно з якими при винесенні 

судом неправильного рішення суд вищої інстанції скасовував таке рішення і 

зобов’язував суддю відшкодувати потерпілій стороні всі збитки [17, с. 241]. 

Із середини XVIII ст. дедалі відчутнішим стає вплив російського права 

на українських землях. В цей же час у Російській імперії розпочався процес 

перебудови судової системи. Для розгляду скарг на тяганину і неправосуддя 

у січні 1722 р. при Сенаті було засновано посаду рекетмейстера, який 

приймав апеляційні скарги, перевіряв їх ґрунтовність, стежив за перебігом 

справ. Рекетмейстеру подавалися скарги двох категорій - на повільність і 

тяганину в колегіях і на неправий суд. Отримавши скаргу на повільність 

судочинства, він змушував колегію прискорити розгляд справи, а в разі 

невиконання його вимоги доповідав про цей факт Сенату. Скарги на 

неправий суд доповідалися рекетмейстером імператорові, після резолюції 
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якого справа переходила до Сенату. Тільки за відсутності імператора такі 

скарги могли бути повідомлені безпосередньо Сенату. Наприкінці правління 

Петра І вийшов Імператорський указ «Про дотримання доброчинства у всіх 

судних місцях суддями і підсудними і про покарання за безчинство» [1, с. 63-

64]. 

У 1743 р. за наказом Анни Іоанівни були внесені зміни та доповнення 

до Прав, за якими судиться малоросійський народ, які фактично були 

коментарем до Литовських статутів. У них було передбачено 

відповідальність суддів перед Богом за їх протиправні діяння при 

відправленні правосуддя (артикул 1 глави 25) [18, с. 208]. 

Крім того, у період Гетьманщини XVII–XVIII ст. на рівні гетьманських 

інструкцій і ордерів набули розвитку норми Литовських статутів, у яких 

містилися вимоги щодо відправлення справедливого правосуддя без 

хабарництва й відповідно до закону. Правові пам’ятки гетьманських часів 

ХVІІ-ХVІІІ ст. уперше передбачають відповідальність суддів за злочини 

проти правосуддя. Так, в Інструкції гетьмана Апостола 1730 р. з метою 

зменшення кількості апеляцій на рішення судів та скарг на неправомірні дії 

суддів встановлювалася відповідальність суддів за постановлення 

неправосудного рішення, за що «... суддів теж карано або штрафовано, коли 

було доведено їхню необ’єктивність» [19, с. 156]. Інструкція Колегії 

чужоземних справ 1732 р. зобов’язувала Семена Наришкіна, міністра при 

гетьмані, наглядати за «суддями генеральними великоросійськими», щоб 

вони судили по правді, без зволікання, не брали хабарів і були прикладом для 

суддів українського походження. У випадку виявлення порушень цих вимог 

суддями, міністр повинен був винести їм догану та повідомити про це 

гетьмана [19, с. 157]. В ордері гетьмана Кирила Розумовського 1751 р. 

зазначалося: «... після розгляду справ, якщо виявиться, що судді когось 

несправедливо звинуватили, тих штрафувати й зі штрафу ображених 

нагороджувати. Суддів полкових і магістратових судів за винесення 
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несправедливого вироку карати штрафом у 12 крб., суддів Генерального суду 

– штрафом у 120 крб.» [19, с. 344]. 

За часів правління Катерини II інститут відшкодування шкоди, 

заподіяної судовими органами, продовжує еволюціонувати. Згідно з Указом 

Сенату від 31 липня 1766 р. судді підлягали відповідальності за перевищення 

своїх повноважень, порушення строків розгляду справ, а також 

ненаправлення рапортів про отримання й виконання указів, звітних відо-

мостей за встановленими формами, ненадання «вістей і довідок». У випадку 

порушення строків розгляду зі суддів стягувалася пеня за кожний день 

прострочення, допоки справу не буде вирішено. Новелою була вказівка на 

спосіб розподілу стягнутого. На відміну від актів 1730-х рр. половина 

стягувалася в казну, а інша виплачувалася тому, «хто виявиться правим за 

рішенням». Якщо порушення встановленого порядку було наслідком 

незнання, то відповідальність зводилася до штрафу і відшкодування 

заподіяних збитків. У ході реформи 1775 р. Катериною II була здійснена 

спроба відокремити суд від адміністрації. Відповідно до Установлень для 

управління губерніями були розмежовані галузі процесуального права і 

створені самостійні судові органи для розгляду кримінальних і цивільних 

справ. Законодавцем були встановлені заходи проти тяганини, окрему увагу 

звернено на потребу «якнайшвидшого завершення справ, за якими хтось 

утримується під вартою». У разі порушення встановлених строків річна 

платня судді стягувалася на користь потерпілого або його спадкоємців [7, с. 

13]. 

Дослідник О.І. Тіганов справедливо звернув увагу на те, що у 

законодавстві Російської імперії ХІХ ст. [як і у період до ХІХ ст. – прим. 

авт.] були відсутні норми, які встановлювали б загальний принцип 

відповідальності держави за будь-яку шкоду, заподіяну протиправною 

поведінкою чиновників при виконанні ними владних повноважень. 

Цивільним касаційним департаментом Сенату послідовно проводилася 

позиція особистої відповідальності чиновника й безвідповідальності казни в 
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такого роду справах [20, с. 22]. Окремі дореволюційні правники (М.І. 

Лазаревський [21, с. 438-439]) оспорювали вказану позицію вищого судового 

органу країни, підкреслюючи необхідність відповідальності держави (казни) 

за шкоду, спричинену під час виконання публічно-владних повноважень. 

Крім того, як зауважив у своєму дисертаційному дослідженні О.П. Акімов, у 

дореволюційному законодавстві були передбачені окремі аспекти державної 

винагороди за шкоду, заподіяну судовими органами. Йдеться про таку 

категорію постраждалих від необґрунтованого кримінального 

переслідування, як чиновники. Привілеї для посадових осіб зводилися до 

наступного:  

а) публікування невинності. Посадовим особам, відданим під суд з 

публічним про те оголошенням, в разі виправдання надавалося право 

вимагати повсюдного про те публікування, яке проводилося друкованими 

указами від тих департаментів або загальних зборів Сенату, в яких справи 

про цих осіб були остаточно розглянуті. Це положення мало явний характер 

ідеальної винагороди за заподіяну шкоду. 

б) зарахування часу судимості в службу. 

в) видача посадовим особам, які перебували під слідством і судом, 

певної частини їх службового утримання [7, с. 14]. 

Цей же науковець, досліджуючи проблематику становлення і розвитку 

інституту відшкодування шкоди, заподіяної судовими органами, у 

дореволюційному праві, констатує, що особливістю дореволюційного 

підходу до розгляду проблеми юридичної відповідальності суддів було 

зосередження уваги на випадках заподіяння шкоди у сфері кримінального 

судочинства [7, с. 15; 22]. Фактично до 1864 р. законодавством визнавалася 

лише можливість стягнення з суддів сум певного розміру за винесення 

несправедливого рішення у справах про кримінальне переслідування і 

покарання особи (наприклад, у справах про покарання батогом, згідно з 

указом від 21 січня 1835 р., за кожен удар батогом невинного зі судді 

стягувалося 200 руб. асигнаціями [5, с. 18]). При цьому, однак, аналіз 



37 

 

касаційних рішень Сенату свідчить про те, що на практиці, незважаючи на 

наявність прогалини в законодавстві, переважну більшість становила інша 

категорія справ, а саме: про відшкодування шкоди, завданої внаслідок 

винесення неправосудного рішення у цивільній справі. Водночас відомості 

про діяльність касаційних департаментів Сенату свідчать і про те, що 

випадки розгляду справ про відшкодування шкоди, заподіяної суддями, були 

вкрай рідкісними [7, с. 16; 23]. 

Кодифіковані акти у сфері публічного та приватного, матеріального і 

процесуального права, розроблені у другій половині ХІХ ст., передбачали 

деякі новели у правовому регулюванні умов і порядку відшкодування шкоди, 

заподіяної судовими органами (ст.ст. 677-680 тому Х ч. 1 Зводу Законів 

Російської імперії, ст.ст. 1316-1336 Статуту цивільного судочинства, ст.ст. 

26, 32, 121, 780-784 Статуту кримінального судочинства). Згідно зі ст. 677 

Зводу Законів, будь-яка посадова особа, яка діяла з корисливих або інших 

особистих мотивів, наявність яких доведено в судовому порядку, зобов’язана 

винагородити потерпілого за заподіяну йому шкоду. Відповідно до Законів 

цивільних 1851 р. судді, які умисно або з необережності постановили 

обвинувальний вирок щодо невинної особи, були зобов’язані за власні кошти 

повернути таку особу з місця заслання або ув’язнення, заплатити від 100 до 

600 руб. засудженому до кримінального покарання (від 10 до 60 руб. - до 

виправного покарання). Понад те судді відшкодовували постраждалим усі 

понесені майнові збитки, а також були зобов’язані надавати їм кошти на 

лікування та утримання під час хвороби при заподіянні шкоди здоров’ю [24, 

с. 501]. Крім того виправданий підсудний мав право вимагати виплату 

винагороди за шкоду, заподіяну «безпідставним притягненням його до суду» 

(ст. 78 Статуту кримінального судочинства). Стягнення цієї винагороди 

допускалося в порядку позовного провадження як з приватних осіб, з вини 

яких звинувачений був неправильно притягнутий до суду, які спотворювали 

обставини події і дали неправдиві свідчення або підмовляли до цього інших 

осіб (ст.ст. 781, 782 Статуту), так і з посадових осіб (судового слідчого, 
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прокурора), які діяли упереджено, без законного приводу чи підстави, або 

взагалі недобросовісно (ст. 783 Статуту) [25, с. 65]. В Уложенні судових 

установлень 1864 р. було зазначено, що судді, які винесли неправильне 

рішення, відповідають за спричинену внаслідок цього шкоду лише за умови, 

що вони діяли з умислом або явною халатністю. До майнової 

відповідальності не можна було притягти суддю через його позицію у справі, 

власну думку, яку він добросовісно й неупереджено висловив, хоча б вона і 

не була цілком правильною [1, с. 71]. Необхідно звернути окрему увагу на 

складність процедури подання позовів проти суддів задля відшкодування 

заподіяної ними шкоди (ст.ст. 1331-1336 Статуту цивільного судочинства). 

До передумов подання відповідних цивільних позовів належали: а) наявність 

шкоди, спричиненої в результаті неправомірних дій судді; б) дозвіл судової 

палати (якщо шкода спричинена мировим суддею або суддею окружного 

суду) або цивільного касаційного департаменту (якщо шкода спричинена 

головою, членом або прокурором вищих судових органів) Сенату, поданий 

потерпілим або його уповноваженим представником. Судова палата або 

касаційний департамент Сенату, отримавши клопотання про подання позову 

проти судді, спрямовувала його копію судді, призначаючи йому строк для 

надання пояснень. Після отримання письмового пояснення судді або спливу 

строку його надання Сенат розглядав подане клопотання в закритому режимі 

з обов’язковим урахуванням висновку прокурора по цій справі. 

Обов’язковою передумовою цивільно-правової відповідальності судді була 

наявність у його діях злого умислу, упередженості або неправильного 

тлумачення викладених чітко й однозначно норм закону. Аналізуючи вказану 

процедуру, О.І. Тіганов констатує, що необхідність отримання дозволу на 

подання позову проти судді суттєво ускладнювала процедуру відшкодування 

шкоди, заподіяної у процесі відправлення правосуддя, виступаючи проявом 

суддівського імунітету [20, с. 19]. 

Питання цивільно-правової відповідальності суддів регламентувалися і 

на рівні нормативно-правових актів, дія котрих поширювалася на території 
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Галичини, Буковини і Закарпаття, які входили до складу Австро-Угорської 

імперії (ХІХ - початок ХХ ст.). Так, 21 грудня 1867 р. було прийнято 

Конституційний закон про судову владу, відповідно до п. 9 якого «незалежно 

від інших засобів судової процедури, проти держави і її чиновників судового 

стану може бути подано позов, у випадку судових помилок. Це право позову 

визначається спеціальним законом» [26, с. 278]. Таким законом став Закон 

від 12 липня 1872 р. про стягнення винагороди за збитки, заподіяні чинами 

судового відомства з останніх, або з казни. Законом встановлювалася 

необхідність направлення головуючим у справі повідомлення про 

пред’явлення позову до відповідного дисциплінарного органу. Після 

отримання повідомлення про результати дисциплінарного провадження, суд 

за власною ініціативою призначав засідання для словесного розгляду. Цим 

же Законом (§ 19) було передбачено можливість стягнення винагороди у 

спосіб платіжного наказу. Процесуальні питання розглядуваної процедури 

регулювалися положеннями Австрійського статуту цивільного судочинства 

1896 р., відповідно до яких одним із різновидів особливих проваджень було 

провадження за позовами про винагороду за збитки, заподіяні судовими 

відомствами (відділення 5 глави V) [26, с. 291]. 

Як справедливо відзначає О.М. Овчаренко [1, с. 73], створюючи нову 

судову систему протягом 1917-1918 рр., радянський законодавець не 

приділив належної уваги інституту юридичної відповідальності суддів. На 

той час окремі приписи щодо майнової суддівської відповідальності за-

кріплювалися в Інструкції Народного комісаріату юстиції від 23 липня 1918 

р. «Про організацію та діяльність місцевих народних судів», яку було 

прийнято в доповнення до Декрету про суд № 3 від 20 липня 1918 р. 

Пізніше, при введенні в дію як Конституції УСРР 1929 р., так і 

Конституції (Основного Закону) УРСР 1978 р., серед прав громадян 

декларувалося право на відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями 

державних і громадських організацій, а також посадових осіб при виконанні 

ними службових обов’язків (ст. 56). Проте, незважаючи на наявність названої 
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конституційної норми, у зв’язку з відсутністю механізму реалізації 

передбаченого нею права громадян, невизначеністю суб’єктного складу 

вказаних деліктних правовідносин, ця норма протягом тривалого часу 

залишалася «мертвою». 

У Цивільному кодексі (далі - ЦК) УСРР від 16 грудня 1922 р. містилася 

ст. 407, відповідно до якої: «Державна установа відповідає за шкоду, 

заподіяну неправильними службовими діями службової особи, вчиненими 

під час здійснення цією особою функцій влади, тільки у випадках, окремо 

зазначених у законі, коли при тому неправильність дій службової особи 

визнає належний суд або адміністративний орган. Державна установа має 

право, в свою чергу, зробити нарахування на службову особу в розмірі 

виплаченої потерпілому винагороди (в ред. від 10 травня 1928 р.)» [27], 

формулювання котрої, у поєднанні з відсутністю її деталізації на 

законодавчому чи підзаконному рівнях, призводили до обмеженого кола 

випадків її застосування. Крім того, зазначене формулювання ст. 407 ЦК 

РРФСР та ЦК УСРР [норми цих кодифікованих законодавчих актів були 

ідентичними] викликало шквал критичних зауважень з боку тогочасних 

правників [28; 29, с. 53]. При прийнятті ж ЦК УРСР від 18.07.1963 р. 

законодавцем було передбачено наявність спеціального делікту і випадку 

абсолютної відповідальності держави за дії її правоохоронних і судових 

органів. Так, згідно зі ст. 443, шкода, заподіяна громадянинові внаслідок 

незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної 

відповідальності, незаконного застосування взяття під варту як запобіжного 

заходу, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді 

арешту або виправних робіт, відшкодовується державою в повному обсязі 

незалежно від вини службових осіб органів дізнання, попереднього слідства, 

прокуратури і суду в порядку, встановленому законом (зі змінами, внесеними 

Указом ПВР № 278-11 від 20.05.85) [30]. Порядок відшкодування шкоди, 

завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього 
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слідства, прокуратури і суду, було деталізовано у Положенні від 18 травня 

1981 р. та Інструкції по застосуванню цього Положення від 2 березня 1982 р. 

Аналіз названих норм дозволяє дійти висновку про обраний 

радянським законодавцем вектор правової регламентації цивільної 

відповідальності органів державної (у тому числі, судової) влади та їх 

посадових (службових) осіб: виключення можливості особистої майнової 

відповідальності суддів за заподіяння шкоди при відправленні правосуддя і 

встановлення обов’язку державного (судового) органу та, згодом, держави 

(казни) по її відшкодуванню потерпілій особі. 

По суті, цей же вектор було обрано при формуванні систем права і 

законодавства незалежної України, детальніший аналіз яких буде проведено 

у наступних підрозділах цього дисертаційного дослідження. 

З урахуванням усього зазначеного, можемо виокремити наступні 

історичні етапи ґенези інституту відшкодування (компенсації) шкоди, 

заподіяної внаслідок протиправної (незаконної) діяльності/бездіяльності 

органів судової влади, на українських землях: 

І. Зародження названого інституту у вигляді появи перших правових 

норм, які передбачали відшкодування шкоди, заподіяної судовими органами 

(ХІV - XVI ст.) 

ІІ. Розвиток інституту у виді персональної майнової відповідальності 

суддів за заподіяну внаслідок їхньої протиправної діяльності/бездіяльності 

шкоду (XVII – початок ХХ ст.). Аналіз актів законодавства та підходів 

правової доктрини цього періоду свідчить про еволюцію поглядів щодо 

підстав, умов і порядку такої відповідальності. Дискусійним залишилося 

питання про правову природу цього інституту в контексті дихотомій 

публічне-приватне, матеріальне-процесуальне право.   

IІІ. Подальша еволюція інституту (ХХ – ХХІ ст.): перехід від моделі 

особистої майнової відповідальності суддів за заподіяння шкоди при 

відправленні правосуддя до встановлення обов’язку державного (судового) 

органу і, згодом, держави (казни) по її відшкодуванню потерпілій особі; 
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формування ознак спеціального делікту, з урахуванням особливостей 

суб’єктного складу заподіювачів шкоди, а саме – відмінності безпосередніх 

заподіювачів шкоди (суди, судді) від суб’єктів зобов’язань по 

відшкодуванню завданої шкоди (держава); активізація наукових розвідок, зі 

зміщенням акценту від дихотомій до проблематики галузевої належності 

цього інституту; прийняття спеціальних законодавчих актів у аналізованій 

сфері та таке інше [31, с. 78-79]. 

Для розвитку інституту відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної 

внаслідок протиправної (незаконної) діяльності/бездіяльності органів судової 

влади, протягом виділених вище його історичних етапів притаманні такі 

основні (загальні) тенденції: 

- поступове закономірне визнання юридичної (цивільної) 

відповідальності суддів, судів і держави за шкоду, заподіяну внаслідок їх 

протиправної (незаконної) діяльності/бездіяльності (від персональної 

майнової відповідальності суддів до відповідальності держави); 

- розширення меж відповідальності держави за шкоду, заподіяну її 

судовими органами і посадовими особами цих органів (від конкретних 

правопорушень до встановлення загального принципу відповідальності 

держави за будь-яку шкоду, заподіяну внаслідок протиправної поведінки її 

органів і посадових осіб); 

- конкретизація механізму реалізації права потерпілої особи на 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок протиправної (незаконної) 

діяльності/бездіяльності судових органів (законодавча регламентація і 

підзаконна деталізація порядку відшкодування заподіяної шкоди; 

розширення підстави виникнення права на відшкодування шкоди; 

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

- актуалізація проблематики пошуку балансу між вимогою 

відповідальності суддів і гарантіями їх незалежності як складової принципу 

верховенства права [32]. 
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1.2. Міжнародний, регіональний і національний рівні правового 

регулювання відносин відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної 

протиправними (незаконними) рішеннями, діями та/або бездіяльністю 

органів судової влади 

 

Особливої актуальності не лише в Україні, але й у світі набуває пошук 

оптимальної моделі цивільної відповідальності суддів, яка би передбачала 

ефективний механізм компенсації шкоди потерпілим особам з одночасним 

дотриманням гарантій незалежності суддів
1
. Дана тенденція простежується 

на трьох основних рівнях правового регулювання відносин відшкодування 

(компенсації) шкоди, заподіяної протиправними (незаконними) рішеннями, 

діями та/або бездіяльністю органів судової влади: міжнародному, 

регіональному та національному [33]. У зв’язку з цим необхідно детальніше 

розглянути згадані рівні правового регулювання. 

На міжнародному рівні у п. «а» ч. 3 ст. 2 та п. 6 ст. 14 Міжнародного 

пакту про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 р. [34] (далі – 

Міжнародний пакт) вперше було проголошено, що кожна держава, яка бере 

участь у цьому Пакті, зобов’язується забезпечити будь-якій особі, права і 

свободи якої, визнані в цьому Пакті, порушено, ефективний засіб правового 

захисту, навіть якщо це порушення було вчинене особами, що діяли як 

офіційні особи, зокрема, встановити право особи на одержання компенсації 

за судові помилки при здійсненні кримінального провадження, перш за все, 

за незаконне засудження особи. Згодом тотожне за змістом п. 6 ст. 14 

Міжнародного пакту положення про право особи на одержання 

відшкодування (компенсації) у випадку судової помилки було встановлено у 

ст. 3 Протоколу № 7 до Конвенції про захист прав людини і основоположних 

                                                           
1
 Так, під час засідання Другої експертної комісії Міжнародної асоціації суддів у м. Відень у період 9-13 

листопада 2003 р. предметом розгляду була саме цивільна відповідальність суддів, з позиції порівняльно-

правового підходу. За результатами засідання Комісія дійшла до наступних Висновків: норми про цивільну 

відповідальність суддів повинні передбачати гарантії, за якими суддя при виконанні своїх обов’язків 

підлягатиме відповідальності лише у виняткових випадках, до кола яких не можуть належати ті, за 

обставинами яких суддя діє сумлінно, добросовісно (in good faith, bona fides). Детальніше див.: 

http://www.iaj-uim.org/iuw/wp-content/uploads/2013/02/II-SC-2003-conclusions-E.pdf   

http://www.iaj-uim.org/iuw/wp-content/uploads/2013/02/II-SC-2003-conclusions-E.pdf
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свобод від 22.11.1984 р. [35] та ст.ст. 10, 25 Американської конвенції про 

права людини, або Пакту Сан-Хосе (далі - АКПЛ), яку було прийнято на 

Міжамериканській спеціальній конференції з прав людини у столиці Коста-

Рики – Сан-Хосе - 22 листопада 1969 р. [36]. 

При цьому відповідно до міжнародних стандартів незалежності суддів 

[37; 38] безпосередня (пряма) цивільна відповідальність суддів або 

виключається
2
, або ж допускається за певних умов, як виняток, можливість 

притягнення суддів до цивільної відповідальності у порядку регресу
3
. 

Подібний підхід превалює і на регіональному рівні (зокрема, європейському). 

Згідно з позицією одного з консультативних органів Ради Європи - 

Консультативної ради європейських суддів (далі - КРЄС)
4
: 

а) засобом захисту від судових помилок (стосовно питань юрисдикції, 

суті справи або процедури розгляду) повинна бути належна система 

оскарження рішень (як з дозволу суду, так і без); 

б) засобом виправлення інших порушень, допущених у ході 

відправлення правосуддя (наприклад, надто тривалого судового розгляду), є 

лише позов до держави; 

в) недоцільним є притягнення судді до будь-якої персональної 

відповідальності за здійснення своїх функцій, навіть шляхом відшкодування 

шкоди державі, крім випадків навмисного порушення. 

Що ж стосується права Європейського Союзу (далі – ЄС), то, 

звернувшись до практики Суду [справедливості] ЄС [39; 40; 41; 42], можна 

                                                           
2
 Ст. 16 Основних принципів незалежності судових органів 1985 р., розділ «С» Висновків Першої експертної 

комісії Міжнародної Асоціації Суддів 1989 р. «Відповідальність суддів. Їх роль і позиція судової влади 

серед інших гілок влади в державі. Незалежність суддів та їх відповідальність перед державою та окремими 

особами», принцип 10 Європейського статуту судді, прийнятого Європейською Асоціацією Суддів у 1993 р., 

п. 32 Пекінських тез щодо принципів незалежності суддів юридичної асоціації країн азійського та 

тихоокеанського регіону (LAWASIA), прийнятих провідними діячами в галузі правосуддя в LAWASIA, а 

також суддями з Азії та тихоокеанського регіону в Пекіні в 1995 р., та схвалених на засіданні ради 

LAWASIA в 2001р.  
3
 Висновки Першої експертної комісії Міжнародної Асоціації Суддів 1980 р. «Відповідальність суддів», п. 

5.2. ст. 5 Європейської хартії про закон про статус суддів 1998 р., п.п. 66, 67, 70 розділу VII Рекомендації 

CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність і 

відповідальність від 17 листопада 2010 р.  
4
 П.п. 55-57, 76 Висновку № 3 (2002) КРЄС для Комітету Міністрів Ради Європи про принципи та правила, 

що регулюють професійну поведінку суддів, зокрема, етичні норми, несумісну з посадою поведінку та 

неупередженість від 19 листопада 2002 р.  
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стверджувати про існування принципу відповідальності держави-учасниці за 

порушення права ЄС, допущене національним судом, який вирішує справи в 

останній інстанції. При цьому для відповідальності держави за порушення, 

допущені її судовими органами, встановлено підвищені вимоги: 

«Відповідальність держави за порушення права Співтовариства, допущеного 

за рішенням національного суду, котрий вирішує справи в останній інстанції, 

може наставати лише у винятковому випадку, коли суд явно (очевидно) 

порушив застосовне право» [англ. «… the court has manifestly infringed the 

applicable law»] [39, § 53]. При кваліфікації же порушення в якості явного, 

очевидного слід врахувати низку факторів: «… ступінь чіткості й точності 

порушеної норми, чи було порушення умисним, чи була допущена помилка 

вибачливою або невибачливою … У будь-якому випадку порушення права 

Співтовариства буде достатньо серйозним, коли рішення було винесено в 

явне (очевидне) порушення прецедентного права Суду щодо цього питання» 

[39, §§ 55, 56]. Виходячи з особливої природи та прецедентного характеру, 

належності рішень Суду ЄС до джерел права ЄС, тлумачення Суду ЄС, яке 

міститься у рішенні чи висновку Суду ЄС трансформується у нормативне, 

тобто набуває ознак загальнообов’язковості та підлягає виконанню і 

дотриманню усіма суб’єктами права ЄС. У зв’язку з цим, правозастосування 

Суду ЄС часто набуває форми право творення [43]. Однак, з урахуванням 

порівняльного аналізу внутрішнього національного регулювання 

досліджуваної сфери правовідносин у державах-учасницях ЄС [44], можна 

дійти висновку про відсутність єдності у підході(-ах) до вирішення 

розглядуваного питання. Тобто й досі кожна держава у внутрішньому 

національному законодавстві врегульовує це питання по-своєму, керуючись 

при цьому вимогою про обов’язковість дотримання гарантій незалежності 

суддів. 

Перш ніж переходити до детального аналізу національного рівня 

правового регулювання відносин відшкодування (компенсації) шкоди, 

заподіяної протиправними (незаконними) рішеннями, діями та/або 
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бездіяльністю органів судової влади на прикладі низки зарубіжних держав, 

вважаємо за доцільне навести позицію відомої дослідниці-компаративістки 

Кетрін Марії Шерр щодо класифікації таких держав. У своєму 

дисертаційному дослідженні [45, с. 72-75] К.М. Шерр пропонує поділ 

держав-учасниць ЄС на 4 групи, в залежності від підходу до правового 

регулювання відносин цивільної позадоговірної відповідальності держави та 

її судових органів: 

а) група I - загальне виключення відповідальності держави за судові 

порушення відповідно до національного законодавства з обмеженим колом 

винятків, передбачених Конвенцією про захист прав людини та 

основоположних свобод і/чи іншим міжнародним договором;  

б) група ІІ - обмежена сфера відповідальності держави за судові 

порушення з огляду на джерело та/або характер судового акту, що призвів до 

порушення; 

в) група III - обмежена форма відповідальності держави відповідно до 

національного законодавства з огляду на ступінь вини при прийнятті 

судового акту, що призвів до порушення; 

г) група IV - процедурні перешкоди на шляху всеосяжного визнання 

принципу відповідальності держави за судові порушення (однією з ключових 

перешкод є концепція res judicata [46], в основі якої - принцип остаточності 

судових рішень, які набрали законної сили).  

Загалом погоджуючись з наведеною вище позицією, вважаємо за 

потрібне запропонувати власну авторську типологію
5
 держав, залежно від 

підходу до правового регулювання і застосування у сфері цивільної 

позадоговірної відповідальності держави, її судових органів і посадових осіб 

цих органів, притаманного відповідній правовій системі (сім’ї): 

І. Держави, в яких існує абсолютний імунітет органів судової влади та 

суддів від цивільної відповідальності за помилки допущені у ході здійснення 

                                                           
5
 Типологія - вид наукової систематизації, класифікації чогось за спільними ознаками з допомогою 

абстрактних теоретичних моделей (типів), у яких фіксуються найважливіші структурні або функціональні 

особливості досліджуваних об’єктів. 
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правосуддя, з обмеженим колом випадків відповідальності власне держави, 

які, як правило, є складовою її міжнародних зобов’язань, обов’язковість 

виконання котрих випливає з міжнародного договору: англо-американська 

правова сім’я (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії 

[47], Сполучені Штати Америки [48], Австралійський Союз [49], більшість 

провінцій Канади [50]). 

ІІ. Держави, які допускають цивільну позадоговірну (деліктну) 

відповідальність власне держави, її судових органів і/або посадових осіб цих 

органів, однак її сфера є обмеженою з огляду на джерело та/або характер 

судових рішень, дій чи бездіяльності, що призвели до порушення, або 

форму/ступінь вини делінквента: сім’я континентального права (романо-

германська) та деякі «змішані» правові системи (Скандинавські (Нордичні) 

країни, Японська Держава). 

На наш погляд, пропонована типологія застосовна до більшості держав 

світу, а покладені в її основу параметри (особливості правової системи (сім’ї) 

характеризуються комплексністю та відносною сталістю, що дозволяє 

одержати достовірний усесторонній результат дослідження. 

Як було зазначено нами вище, визначальною ознакою приналежності 

держави до типу І є абсолютний імунітет органів судової влади та суддів від 

цивільної відповідальності за помилки допущені у процесі виконання судової 

функції [51; 52, с. 24, 36-38; 53]. При цьому, незважаючи на наявність 

спеціальних положень статутного права (наприклад, ст. 2(5) Закону [54] у 

Великій Британії), оскільки основним джерелом права у державах, що 

належать до англо-американської правової сім’ї, є судовий прецедент, 

історично становлення згаданої концепції абсолютного імунітету відбувалося 

у ході практичної діяльності самих судових органів. Так, у Великій Британії 

вона стала предметом дослідження у ході розгляду справ Sirros v Moore 

[1974] CA [констатовано, що сферою поширення суддівського імунітету є всі 

добросовісні рішення і дії, навіть якщо їх було прийнято/вчинено поза 

межами юрисдикції] та Re McC (A minor) [1985] AC [підтверджено норму 
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загального права про те, що імунітет від пред’явлення позовів 

розповсюджується на суддів вищестоящих судів навіть у випадках, коли 

можна було б довести, що вони діяли зі злим умислом/злочинним наміром]; у 

США – справ Bradley v. Fisher, 80 U.S. 13 Wall. 335 335 (1871), Stump v. 

Sparkman, 435 U.S. 349 (1978) [суддя користується абсолютним імунітетом 

від відповідальності за прийняті судові рішення навіть тоді, коли у процесі 

здійснення повноважень було допущено серйозні процесуальні помилки], 

Cleavinger v. Saxner, 474 U.S. 193 (1985) [судовий імунітет застосовується 

незалежно від того, яким би помилковим не було судове рішення і до яких 

шкідливих для сторони наслідків воно могло призвести], Forrester v. White, 

484 U.S. 219 (1988) [якщо б судді несли персональну відповідальність за 

помилки, то їх накрила б лавина позовів, більшість з яких були б 

необґрунтованими, проте обтяжливими, що стимулювало б суддів ухилятися 

винесення рішень, котрі, ймовірно, спровокують такі позови]; у Канаді – 

справ Allen v. Manitoba (Judicial Council), [1993] M.J. No. 29, Prefontaine v. 

Gosman, [2000] A.J. No. 307 [суддя під час виконання судової функції не несе 

цивільної відповідальності за жодні дії, вчинені у ході виконання такої 

функції, незалежно від того, чи дотримано вимоги щодо юрисдикції, і навіть 

у випадках, коли суддя діяв зі злим умислом, однак вважав, що діє у межах 

юрисдикції та своїх повноважень]. Однак починаючи вже з 80-тих років ХХ 

ст. у державах цього типу спостерігається тенденція поступової відмови від 

доктрини абсолютного імунітету органів судової влади та суддів від 

цивільної відповідальності за допущені ними порушення, із встановленням 

виняткових випадків настання такої відповідальності [55; 56]. Насамперед 

йдеться про випадки виконання судової функції за очевидної відсутності 

юрисдикції (лат. ultra vires) (для прикладу, у США – справи Ashelman v. Pope, 

793 F.2d 1072 (9th Cir. 1986), Mireles v. Waco, 502 U.S. 9, 10 (1991), в 

Австралійському Союзі – справа Rajski v Powell (1987) 11 NSWLR 522). 

Подібна тенденція характерна і для держав, у правову систему яких було 

реципійовано англійське право. Наприклад, для Держави Ізраїль [57], у якій у 
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виключних випадках судової недбалості (грубої необережності) у процесі 

прийняття рішень, допускається можливість пред’явлення потерпілою 

стороною позову до держави з вимогою про компенсацію шкоди, заподіяної 

внаслідок такої недбалості [фактично йде мова про реалізацію доктрини 

respondeat superior – прим. авт.]. При цьому, оскільки суддя у жодному разі 

не нестиме персональної цивільної відповідальності, держава, виплативши у 

цих виключних випадках компенсацію, не вправі звернутися до судді зі 

зворотною вимогою. У цих випадках йдеться про так званий «процедурний 

імунітет» (англ. procedural immunity) [58]. Цей же різновид судового 

імунітету, однак у дещо зміненому вигляді, запроваджено й у Республіці 

Мальта [59]. Зокрема, встановлено цивільну відповідальність держави за 

протиправну діяльність/бездіяльність її судових органів, яка в подальшому 

призвела до порушення нею міжнародних зобов’язань [60]. Крім того, 

необхідно зауважити, що специфічною рисою держав, які належать до типу І, 

є поширення імунітету від цивільної відповідальності не лише на суддів, які 

мають статус державних службовців, але й на судових виконавців (справа 

Scott v. Dixon, 720 F.2d 1542, 1546 (11th Cir. 1983)), медіаторів [61] (справа 

Mills v. Killebrew, 765 F.2d 69 (6th Cir. 1985)), арбітрів, третейських суддів 

[62; 63, с. 1840, 1843], а також на їх організації та об’єднання [64], в силу 

виконання ними функцій, суміжних із функцією відправлення правосуддя 

[тобто, застосування так званого інструментального підходу – прим. авт.]. 

Проте на рівні правової доктрини дискутується питання про недоцільність 

поширення на арбітрів, третейських суддів та їх об’єднань законодавчого 

імунітету взагалі (з урахуванням лише тих обмежень їх цивільної 

відповідальності, які передбачені арбітражною угодою чи іншою 

домовленістю сторін) [65, с. 6]. У якості альтернативи пропонується 

встановити на рівні законодавства так званий обмежений імунітет згаданих 

суб’єктів від цивільної відповідальності [66, с. 515-517] у формі так званого 

умовного імунітету (англ. qualified immunity) (Англія [63, с. 1852], 

Австралійський Союз, Канада [67, с. 33-35]). Таким чином, сучасною 
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тенденцією правового регулювання і застосування у сфері цивільної 

позадоговірної відповідальності держави, її судових органів і посадових осіб 

цих органів у державах, що належать до англо-американської правової сім’ї, 

та державах, в яких відбулася рецепція англійського та американського 

права, є поступове звуження доктрини абсолютного імунітету та 

встановлення випадків можливості притягнення деяких із зазначених 

суб’єктів до даного виду відповідальності. 

На відміну від держав типу І, аналіз джерельної бази правових систем 

держав типу ІІ свідчить про плюралізм підходів правового регулювання і 

застосування у сфері цивільної позадоговірної (деліктної) відповідальності 

держави, її судових органів і/або посадових осіб цих органів за допущені 

порушення, що в першу чергу проявляється у підставах, умовах і порядку 

такої відповідальності. 

Так, ряд держав (Польща [68], Румунія [69], Словенія [70], Австрія [45, 

с. 175-188], Федеративна Республіка Німеччина [71; 72], Естонія [73], 

Королівство Швеція [74], Японська Держава [75; 76]), визнаючи концепцію 

цивільної позадоговірної відповідальності держави за шкоду, заподіяну її 

судовими органами, у той же час встановлюють жорсткі обмеження для її 

настання, пов’язані зі специфікою джерела (стосуються 

діяльності/бездіяльності визначеного кола судів), та/або характеру судових 

рішень, дій чи бездіяльності, що призвели до заподіяння шкоди, незалежно 

від позиції відповідного органу у національній судовій ієрархії.  

Для прикладу встановлення першого з названих обмежень доречно 

звернутися до досвіду Австрії та Швеції. Зокрема, у Республіці Австрія, 

згідно зі ст. 2 (3) Федерального закону про відповідальність територіальних 

органів та інших органів і установ публічного права за шкоду, заподіяну при 

реалізації закону (Amtshaftungsgesetz – AHG) [77], усі судові рішення, 

винесені Конституційним Судом (Verfassungsgerichtshof), Верховним Судом 

(Oberste Gerichtshof) і Верховним Адміністративним Судом 

(Verwaltungsgerichtshof), без жодних винятків, виключаються зі сфери 
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поширення загального принципу відповідальності держави, в силу так 

званого «Haftungsprivileg» - імунітету вищих судів. У Королівстві Швеція же, 

відповідно до положень глави 3 розділу 7 Закону про деліктну 

відповідальність 1972 р. (Skadeståndslagen SFS 1972:207), виключається 

цивільна відповідальність держави за шкоду, заподіяну особі внаслідок 

винесення/відмову чи неможливість винесення рішення Верховним Судом 

(Högsta domstolen) чи Верховним Адміністративним Судом (Regeringsrätten), 

тобто, будь-які вимоги про відшкодування шкоди, які виникають з приводу 

актів цих судових органів, визнаються неприйнятними. Це правило також 

поширюється на рішення нижчестоящих судів (навіть якщо у процесі 

оскарження їх було визнано помилковими), які згодом були остаточно 

переглянуті одним із двох вище вказаних Верховних Судів. 

Для ілюстрації встановлення другого з названих обмежень необхідно 

детальніше зупинитися на досвіді ФРН, адже згідно зі § 839 (2) Німецького 

цивільного уложення, якщо посадова (службова) особа порушить свої 

посадові (службові) обов’язки при винесенні рішення у судовій справі [дія 

цього припису не поширюється на несумісні з посадою (протиправні) 

відмову або затримку виконання обов’язків], то вона відповідає за завдану 

цим шкоду лише у випадку, коли таке порушення містить склад злочину. В 

інших випадках потерпілий має право на одержання відшкодування за 

рахунок держави (ст. 34 Основного Закону ФРН, Закон від 26 червня 1981 р.). 

Крім того, в законодавстві ФРН передбачено можливість пред’явлення 

державою регресного позову до судді, однак лише в разі його умислу або 

грубої необережності при винесенні рішення. При цьому ні держава, ні суддя 

не підлягають цивільній відповідальності за умови поширення на конкретний 

випадок суддівської діяльності - винесення суддею остаточного судового 

рішення stricto sensu у справі - так званого привілею судових рішень 

(Richterspruchprivile, або Spruchrichterprivileg) [78, с. 317], що включає як 

зміст рішень, так і процедурні вимоги до судового розгляду, починаючи від 

відкриття провадження і завершуючи виконанням рішень. Причиною 
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існування цього привілею є не стільки гарантування дотримання принципу 

незалежності суддів, скільки потреба уникнути екстраординарного перегляду 

остаточних юридично обов’язкових судових рішень у межах розгляду 

позовних вимог про відшкодування шкоди, що призведе до нівелювання 

принципу юридичної визначеності. 

Низка держав типу ІІ (Австрійська [79], Словацька [80], Французька 

[81], Італійська [82; 83; 84; 85], Португальська
6
 Республіки, Королівства Іспанія 

[86], Данія [87], Норвегія [88]) також визнаючи концепцію цивільної 

позадоговірної відповідальності держави за шкоду, заподіяну її судовими 

органами, обмежує сферу застосування такої відповідальності лише тими 

порушеннями, котрі було допущено за наявності вини делінквента у певній(-

ому) формі/ступені. У цьому відношенні класичними є приклади Франції й 

Італії.  

Так, у Франції зазначена вище концепція історично розвивалася за 

вектором від загальної відсутності відповідальності держави до її 

встановлення у виді різних правових режимів законодавчого та 

правозастосовного (судового) походження. Відповідно до чинного 

французького законодавства (ст. L. 141-1 (раніше – ст. L. 781-1) Кодексу 

судоустрою), обов’язковою умовою для покладення на державу 

відповідальності за порушення, допущені її органами судової влади, як 

адміністративними (justice administrative), так і звичайними (justice judiciaire) 

судами, є серйозний (грубий) проступок (провина) (faute lourde) чи відмова у 

правосудді (déni de justice). З огляду на інтерпретацію поняття «серйозний 

(грубий) проступок (провина) (faute lourde)», здійснену Касаційним Судом у 

процесі розгляду однієї зі справ, таким проступком (провиною) є факт або 

послідовність фактів, що характеризують неспроможність державної судової 

влади виконувати свою місію/покладені на неї завдання (рішення Суду від 23 

лютого 2011 р.). Однак незабаром після цієї інтерпретації Європейський суд з 

                                                           
6
 Див. розділ 3 «Responsabilidade civil por danos decorrentes do exercísio da função jurisdicional» (ст.ст. 12-14) 

Закону № 67/2007 від 31 грудня 2007 р. «Aprova o Regime da Responsabilidade Civil Extracontractual do Estado 

e Demais Entidades Públicas». 
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прав людини (далі - ЄСПЛ) вказав, що даний засіб не може розглядатися у 

якості ефективного засобу правового захисту, котрий має бути вичерпано 

заявником, оскільки критерій «серйозний (грубий) проступок (провина)» 

передбачає необхідність долучення до справи належних доказів, що 

перешкоджає притягненню держави до відповідальності за таке порушення 

[89, § 54]. Що ж стосується адміністративних судів, то ЄСПЛ із самого 

початку констатував відсутність внутрішнього прецедентного права, яке 

демонструвало б ефективність (внутрішнього) засобу правового захисту з 

позиції відповідальності держави за недоліки у діяльності адміністративних 

судів [90]. Незважаючи на негативні приклади практики ЄСПЛ у частині 

перевірки впровадженого у Франції засобу правового захисту у виді 

відповідальності держави за порушення, допущені її органами судової влади, 

на відповідність критерію ефективності, правове регулювання і 

правозастосування у цій сфері відносин не зазнавало істотних змін чи 

доповнень протягом усього часу свого існування. Крім того, слід зауважити, 

що відповідальність суддів за особисту професійну помилку регулюється 

законодавством про статус магістратури та спеціальними законами, якими 

визначається правовий статус суддів спеціалізованих судів. Так, відповідно до ст. 

1 Органічного закону 79-43 від 18 січня 1979 р., суддя особисто відповідає за 

власні дії. Разом з тим, держава гарантує відшкодування шкоди, завданої 

помилками суддів, зберігаючи за собою право на пред’явлення регресного позову 

до суддів шляхом звернення до Колегії у цивільних справах Касаційного 

Суду [91, с. 1060-1075; 92]. 

В Італії ж у 2015 р. відбулася правова реформа у сфері цивільної 

позадоговірної відповідальності держави за шкоду, заподіяну її судовими 

органами. Зокрема, задля приведення правового регулювання цієї сфери в Італії 

у відповідність із підходами практики Суду ЄС, було прийнято Закон № 18/2015, 

яким внесено низку змін і доповнень до чинної раніше редакції Закону № 

117/1988 від 13 квітня 1988 р. про відшкодування шкоди завданої при 

здійсненні правосуддя та персональну відповідальність суддів, відповідно до 
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ст. 2 (1) якої сфера відповідальності держави за порушення її судових органів 

обмежувалася виключно випадками «умисного порушення або серйозного 

проступку (грубої недбалості)» (dolo o colpa grave) чи «відмови у 

правосудді» (diniego di giustizia)
7
, за настання яких потерпіла особа мала 

право звернутися з позовом безпосередньо до держави, яка в порядку регресу 

мала право стягнути з судді суму, обмежену третиною його посадового 

окладу. Суддя ж підлягав персональній цивільній відповідальності лише у 

випадку, коли шкоду було завдано злочином. При збереженні формально 

незмінним принципу непрямої відповідальності суддів, Законом № 18/2015 

загалом розширено сферу такої відповідальності [відповідальності держави], а 

саме:  

а) визначено межі поширення так званої «норми-застереження» ст. 2 (2) 

Закону, згідно з якою виключається відповідальність за тлумачення положень 

закону або оцінку фактів і доказів, за винятком допущення суддею умисного 

порушення або серйозного проступку (грубої недбалості);  

б) ширше сформульовано її підстави (умови) [згідно зі ст. 2 (3) Закону до 

випадків грубої недбалості належать: очевидне (замість серйозного) порушення 

внутрішнього законодавства і права ЄС; перекручування фактів або доказів; 

ствердження факту, існування якого беззаперечно спростовано матеріалами 

справи, або, навпаки, заперечення факту, який беззаперечно існує; видача наказу 

(ордеру), що впливає на особисті свободу чи майно, без наявності для цього 

підстав, або поза колом випадків, дозволених законом]; 

в) ліквідовано фільтр негайного вирішення питання про прийнятність заяв 

[суть якого полягала у тому, що суд, заслухавши сторони, був зобов’язаний 

негайно визнати заяву неприйнятною або вчинити інші організаційні дії для 

                                                           
7
 У ст. 2 (3) Закону № 117/1988 відповідно міститься визначення поняття «серйозного проступку (грубої 

недбалості)», яке використовується у п. 1 цієї же статті: серйозне порушення закону внаслідок неприпустимої 

недбалості; обумовлене неприпустимою недбалістю підтвердження або заперечення факту, існування якого 

беззаперечно спростовано матеріалами справи; безпідставне винесення рішення щодо особистої свободи, або ж з 

порушенням вимоги щодо дозволеного законом переліку випадків обмеження/позбавлення особи свободи, а у ст. 3 

(1) надано детальнішу характеристику поняття «відмови у правосудді», яке згадується у ст. 2 (1) Закону: 

ситуація, за якої по спливу встановленого законом строку для здійснення процесуальної дії, сторона 

звернулася до судді з клопотанням про вчинення ним такої дії, однак суддя не здійснив її протягом 30 днів 

(5 днів для дій, що стосуються особистої свободи). 
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продовження процесу; мета існування цього фільтру – недопущення ситуації 

невизначеності щодо судді, навіть за умови очевидної відсутності підстав 

відповідальності, протягом тривалого часу, необхідного, як правило, для 

формування доказової бази чи т.п.];  

г) встановлено обов’язок держави протягом двох років з моменту 

відшкодування потерпілій особі шкоди звернутися зі зворотною вимогою до 

судді, визнаного винним у відмові у правосудді, явному (очевидному) порушенні 

внутрішнього законодавства або права ЄС, спотворенні фактів або фальсифікації 

свідчень у спосіб шахрайства, зі злочинним наміром або грубою недбалістю.  

Цікаво, що на рівні внутрішнього законодавстві окремих держав 

розглядуваного типу (наприклад, Іспанії) передбачено систему солідарної 

відповідальності держави та судді. Якщо шкоду заподіяно незаконним 

судовим актом, ухваленим суддею умисно або з грубої необережності, то 

потерпіла особа має право: пред’явити позов до судді (в цьому випадку на неї 

покладається тягар доведення вини судді), або звернутися з позовом про 

незаконність суддівської діяльності до держави (в такому разі відсутній 

ризик неплатоспроможності відповідача), або одночасно звернутися з 

позовом і до судді, і до держави. У випадку же відсутності вини судді в 

ухваленні незаконного судового рішення, позов можливо пред’явити лише до 

держави [93]. 

У схожий спосіб досліджувані відносини врегульовані і за 

законодавством Норвегії, згідно з яким держава несе відповідальність за 

помилки, допущені суддею навмисно або через недбалість, за умови, що 

ефективність діяльності судді була нижчою від очікуваного рівня, або 

поведінка судді не відповідає вимозі розумності. В такому разі після 

відшкодування шкоди потерпілій особі в держави виникає право зворотної 

вимоги до судді. При цьому, виключається відповідальність держави і 

встановлюється персональна відповідальність судді, якщо суддя вчинив те, 

чого нерозумно очікувати від судді. Однак, незважаючи на потенційну 

наявність підстав для пред’явлення позову про відшкодування шкоди до 
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судді, у правозастосовній практиці поширеними стали ситуації, коли 

позивачі обирають у якості відповідача/співвідповідача державу з причини 

ймовірної неплатоспроможності безпосереднього заподіювача шкоди, хоча 

справи цієї категорії є доволі рідкісними. 

Саме тому в ряді держав типу ІІ (Чеська [94], Словацька, 

Португальська Республіки, Федеративна Республіка Німеччина
8
, Князівство 

Ліхтенштейн [95; 96], Ісландія [97; 98]) існують істотні процедурні 

обмеження застосування правила про відповідальність держави за 

порушення, допущені її судовими органами та їх посадовими особами, що 

варіюються від вимоги дотримання уже згаданої концепції res judicata 

(Велике Герцогство Люксембург [99], Королівство Бельгія [100]) до 

принципу примату оскарження (нагляду, перегляду). У цьому відношенні на 

особливу увагу заслуговує Королівство Нідерландів [44, § 79], яке взагалі не 

визнає принципу відповідальності держави за судові порушення, допущені 

будь-яким судом. Єдиним винятком з цього правила є можливість 

відповідальності держави за судові помилки, внаслідок допущення котрих 

ЄСПЛ було констатовано порушення державою своїх конвенційних 

зобов’язань (за ст. 6 Конвенції)
9
. Очевидно обраний Королівством 

Нідерландів підхід до правового регулювання і застосування у сфері 

цивільної позадоговірної відповідальності держави, її судових органів і 

посадових осіб цих органів свідчить про наближення цієї держави до держав 

типу І. 

У зв’язку з усім вище зазначеним основною проблемою, що досі постає 

перед державами різних типів з відмінними національними правовими 

системами (насамперед, англо-американської та романо-германської 

правових сімей), є встановлення оптимального балансу між гарантіями 

                                                           
8
 Крім обмеження принципу відповідальності держави за судові порушення, що містять склад кримінальних 

злочинів, у § 839 (3) Німецького цивільного уложення встановлено додаткову процедурну перепону для 

реалізації права вимоги виплати компенсації: таке право втрачається, якщо потерпіла особа навмисно чи з 

необережності не скористалася жодним іншим доступним засобом правового захисту від протиправної 

діяльності відповідної посадової особи, вичерпання якого могло призвести до зменшення обсягу/розміру чи 

уникнення шкоди («Schadensminderungspflicht» або «Rettungspflicht»). 
9
 З цього приводу див. постанови Верховного Суду Нідерландів (Hoge Raad der Nederlanden) від 3 грудня 

1971 р. та від 29 квітня 1994 р.  
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незалежності суддів і захистом прав, свобод та охоронюваних законом 

інтересів потерпілої внаслідок протиправної суддівської 

діяльності/бездіяльності особи. 

Ця проблема, як і пошук шляхів її вирішення, залишається актуальною 

і в Україні, згідно з чинним законодавством якої відшкодування шкоди, 

завданої внаслідок незаконного рішення суду, іншої незаконної дії або 

бездіяльності, здійснюється державою (за рахунок бюджетних коштів) на 

підставах і в порядку, встановлених законом [101, ст. 56, ч. 4 ст. 62; 102; 103, 

ст. 1176, ч. 3 ст. 1191; 104, ст. 130; 105, ч. 11 ст. 49; 106]. Особистої 

відповідальності судді за шкоду, заподіяну ним внаслідок ухвалення 

незаконного рішення, вчинення іншої незаконної дії чи бездіяльності, не 

встановлено. Передбачено лише право зворотної вимоги держави до судді, 

проте тільки в разі встановлення в його діях складу кримінального 

правопорушення за обвинувальним вироком суду щодо нього, який набрав 

законної сили (ч. 3 ст. 1191 ЦК України). Процедурні питання відшкодування 

(компенсації) шкоди, заподіяної протиправною діяльністю/бездіяльністю 

судових органів, детально регулюються на підзаконному рівні
10

. Тобто в 

Україні правове регулювання відносин відшкодування (компенсації) шкоди, 

заподіяної протиправними (незаконними) рішеннями, діями та/або 

бездіяльністю органів судової влади, відповідає одній із моделей такого 

регулювання у межах держав типу ІІ. Стан нормативно-правового 

регулювання даної сфери відносин у цілому можна охарактеризувати як 

задовільний у силу застарілості, колізійності та декларативності низки його 

положень
11

, про що детальніше йтиметься у наступних підрозділах даного 

дисертаційного дослідження.  

                                                           
10

 Центральне місце серед таких актів займає спільний наказ Міністерства юстиції, Генеральної  

прокуратури та Міністерства фінансів України від 04.03.1996 р. № 6/5/3/41, яким затверджено Положення 

про застосування Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові 

незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду» [107]. 
11

 До того ж аналіз національної судової практики свідчить про наявність у ній випадків, коли суди під час 

розгляду справ про відшкодування (компенсацію) шкоди, заподіяної протиправною 

діяльністю/бездіяльністю судових органів, констатують існування в Україні законодавчої прогалини в 

частині правового регулювання порядку такого відшкодування та з цієї підстави відмовляють у задоволенні 

позовних вимог потерпілої особи: «… Відповідно до ч. 7 ст. 1176 ЦК України порядок відшкодування 
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1.3. Особливості зобов’язань відшкодування (компенсації) шкоди, 

заподіяної судом, та їх місце у системі деліктних зобов’язань 

 

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

належать до спеціальних деліктів, які виділяються на підставі особливості 

суб’єктного складу заподіювачів шкоди [110, с. 140-141; 111, с. 89-90; 112, с. 

42-44; 113, с. 135], для яких характерні своєрідні межі відповідальності, 

пов’язані з необхідністю дотримання вимог (стандартів) незалежності суддів 

при здійсненні правосуддя, про які йшла мова у попередньому підрозділі 

даної роботи. У цій категорії зобов’язань особливості суб’єктного складу 

проявляються через відмінність заподіювачів шкоди від суб’єктів зобов’язань 

по відшкодуванню (компенсації) завданої шкоди [114]. Безпосередніми 

заподіювачами шкоди виступають суб’єкти, внаслідок протиправних рішень, 

дій і/чи бездіяльності яких була завдана шкода, а саме - суди та їхні посадові 

особи (судді)
12

 [115, с. 7-8; 112, с. 87-88]. Суб’єктом же зобов’язань по 

відшкодуванню (компенсації) шкоди виступатиме держава, оскільки 

здійснення судової влади (правосуддя) є виключною прерогативою та 

                                                                                                                                                                                           

шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-

розшукову діяльність, органу досудового розслідування, прокуратури або суду, встановлюється законом. 

Разом з тим, на даний час, такий Закон Верховною Радою України не прийнятий» (див. рішення 

Печерського районного суду м. Києва від 03.12.2012 р. і від 14.11.2013 р. у справах № 2-3679/12 [108] та № 

757/23028/13-ц [109] відповідно). Не торкаючись проблемних питань меж суддівського розсуду та 

тлумачення суддею положень нормативно-правових актів, зауважимо, що відсильна диспозиція норми, 

передбаченої ч. 7 ст. 1176 ЦК України, перебуває у взаємозв’язку з положеннями Закону України «Про 

порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» № 266/94-ВР, тож 

законодавча прогалина відсутня. 
12

 Формулювання ст. 63 чинного Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [105] у поєднанні зі п. 23 

ч. 1 ст. 3, § 2 глави 30 розділу IV чинного Кримінального процесуального кодексу України [104], свідчить 

про характерну схожість і єдність підходу щодо визначення правового статусу професійного судді та 

присяжного у складі суду, що проявляється, у тому числі, у відсутності розмежування компетенції між 

колегією присяжних і професійним (-ими) суддею(-ями) стосовно вирішення питань факту і права. Тобто, 

наразі в Україні запроваджено континентальну модель суду присяжних (або як її прийнято називати 

змішану колегію) як альтернативу класичній моделі суду присяжних. Не вдаючись у детальну 

характеристику і критичний аналіз такого підходу, які, проте, вже здійснювалися на доктринальному рівні 

[116], зауважимо, що в цьому дисертаційному дослідженні увага буде зосереджена переважно на 

проблемних питаннях, що виникають у ході так званих «ординарних» порядків судового провадження, і, за 

необхідності, дослідженні специфіки «особливих» порядків такого провадження (до яких належить і 

провадження в суді присяжних). Тому, у залежності від контексту (типу і виду провадження, складу суду у 

справах, тощо), під заподіянням шкоди внаслідок протиправної діяльності/бездіяльності «суду», «осіб, що 

входять до складу суду», тощо, слід розуміти випадки спричинення особі шкоди за наслідками розгляду 

справи суддею одноособово, а у випадках, визначених процесуальним законом, - колегією суддів, а також за 

участю присяжних. 



59 

 

функцією держави: акти суду вчиняються від імені держави, є засобами 

реалізації її владних функцій, приймаються на основі нормативних актів, 

спрямовані на встановлення, зміну або припинення правовідносин, 

адресовані конкретним суб’єктам і містять вказівки, що підлягають 

виконанню [117, с. 43]. Про істинність цього судження свідчить системне 

тлумачення положень ст. 3 та 56 Конституції України від 28.06.1996 р. № 

254к/96-ВР [101] та аналіз рішення Конституційного Суду України у справі 

про відшкодування шкоди державою № 12-рп/2001 від 3 жовтня 2001 р. (п. 5 

мотивувальної частини) [102]. Крім того, деякі дослідники [118, с. 5] 

зазначають, що згаданими вище конституційними положеннями передбачено 

не відповідальність держави за шкоду, заподіяну внаслідок незаконних дій, 

бездіяльності чи рішень суду, а засоби захисту потерпілої особи, оскільки 

спричинена шкода відшкодовується державою у повному обсязі незалежно 

від вини судді. Ряд науковців [119, с. 16-17] вважає, що оптимальність 

відповідальності держави для потерпілої особи в цих зобов’язаннях полягає в 

тому, що немає необхідності встановлювати конкретну посадову особу 

(державний орган) через доказування причинно-наслідкового зв’язку між 

поведінкою суб’єкта і заподіянням шкоди, що на практиці створює значні 

труднощі. Завдяки цьому спрощується процес відновлення порушених прав, 

забезпечується максимальна надійність відшкодування спричиненої шкоди. 

Обов’язок компенсації покладається на державу, яка є більш 

платоспроможною, аніж окрема посадова особа. Держава в цьому випадку 

відшкодовує шкоду не за чужі дії, а за власні помилки, оскільки не 

забезпечила належної діяльності своїх органів та посадових осіб [120, с. 59-

60; 121, с. 6, 10-11; 122, с. 11; 123, с. 36; 124, с. 6], тобто, беручи на себе 

відповідальність за безвинні дії суддів, держава тим самим опосередковано 

визнає свою вину за порушення прав і свобод людини та громадянина 

(фактично, йдеться про адаптовану версію теорії culpa in eligendo et 

custodindo [125, с. 14]). Проте більшість правників [126, с. 108; 127, с. 9; 6, с. 

230-263; 128] стверджує, що відповідальність за помилки та правопорушення 
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конкретних суддів держава бере на себе, оскільки: вона завжди виступає 

ґарантом відшкодування шкоди; судді виконують свої функції не як приватні 

особи у власних інтересах, а від імені держави, в ролі її представників. 

Існують й інші підходи щодо обґрунтування відповідальності держави за 

ненавмисні судові/суддівські помилки: держава бере на себе відповідальність 

за ризик заподіяння особі шкоди внаслідок судової/суддівської діяльності 

(idea of activity risk) [129, с. 13]; держава у відносинах відшкодування 

(компенсації) шкоди виступає не як субсидіарний суб’єкт, ґарант, а як 

основний та єдиний суб’єкт відносин - власник майна, за рахунок якого 

здійснюється відшкодування шкоди потерпілій особі [130, с. 65; 131, с. 24-

25]. Однак найчастіше підхід законодавця до регулювання цієї сфери 

правовідносин в юридичній науці обґрунтовується так: саме цей підхід 

відповідає міжнародним стандартам незалежності суддів і дозволяє уникнути 

ситуації зловживання потерпілою особою своїм правом на подання позовів 

проти суддів, і, відповідно, зниження рівня довіри до суддів та авторитету 

судової влади у державі. При цьому наголошується, що у разі надання особі 

права на подання позовів до суддів про відшкодування шкоди, завданої у 

ході суддівської діяльності, виникає запитання щодо законності процедури 

розгляду таких позовів, оскільки провадження по перегляду судових рішень, 

і, відповідно, оцінка їх законності й обґрунтованості, здійснюється у 

спеціальних, встановлених процесуальним законодавством, процедурах: 

шляхом розгляду справи у апеляційній, касаційній інстанціях та її перегляду 

у Верховному Суді України чи у зв’язку з нововиявленими обставинами. 

Перегляд судового рішення при вирішенні справи за позовом особи про 

відшкодування шкоди, заподіяної в ході здійснення правосуддя, фактично 

зводився б до оцінки законності дій суду (судді) у зв’язку з прийнятим актом 

правосуддя, тобто означав би ще одну процедуру перевірки законності й 

обґрунтованості ухваленого судового рішення, і, більше того, уможливлював 

би заміну за вибором заінтересованої особи встановлених процедур 
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перевірки судових рішень на їх оспорювання у спосіб подання деліктних 

позовів [132, с. 123]. 

На нашу думку, слід погодитися з позицією представників сучасної 

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

досліджуваного субінституту відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної 

органами судової влади, є встановлення безпосередньої виключної 

відповідальності держави за спричинену шкоду. Звичайно ж такий підхід до 

регулювання досліджуваних правовідносин теоретично більш 

обґрунтований, аніж персональна відповідальність судді, котрий реалізуючи 

функції судової влади виступає від імені держави, проте, з позицій потреб 

сьогодення, в Україні доцільніше запровадити механізм відшкодування 

(компенсації) шкоди, який передбачав би поєднання індивідуалізації 

цивільної відповідальності судді з субсидіарною роллю держави, а також 

включав би елементи страхування з можливістю судді отримати винагороду 

у разі бездоганного виконання своїх обов’язків. На нашу думку, саме в такий 

спосіб потерпіла особа здобуде можливість одержати відшкодування 

(компенсацію) в повному обсязі, суддя буде зацікавлений не допускати 

порушень і помилок, і, в той же час, забезпечуватиметься дотримання 

гарантій незалежності суддів. Детальніше цей механізм буде розкрито в 

підрозділі 2 розділу 3 дисертаційного дослідження. 

Відповідно до ст. 170 ЦК України [103] держава набуває і здійснює 

цивільні права та обов’язки через органи державної влади у межах їхньої 

компетенції, встановленої законом. У деліктних правовідносинах 

зобов’язання держави виконує Державна казначейська служба України, яка 

відповідно до покладених на неї завдань здійснює безспірне списання коштів 

державного бюджету та місцевих бюджетів на підставі рішення суду [133, 

підп. 3 п. 4]
13

. Хоча підходи національної судової практики щодо цього 

питання є неоднорідними. Так, у мотивувальній частині одного з рішень суд 

зазначив: «… за шкоду, завдану неправомірними діями працівниками міліції, 
                                                           
13

 У той же час досі чинним залишається і Указ Президента України № 460/2011 «Про Положення про 

Державну казначейську службу України» від 13.04.2011 р. [134]. 
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слідства та прокуратури, нести відповідальність держава в особі Державного 

казначейства не повинна, позов слід пред’явити до належного відповідача» 

[135]. Припускаємо, що в цьому випадку суд керувався положенням п. 10-1 

Постанови Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р. № 4 «Про 

судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) 

шкоди» [136], відповідно до якого при вирішенні спору про  відшкодування 

моральної шкоди, заподіяної громадянинові незаконними рішеннями, діями 

чи бездіяльністю органу державної влади, його посадовими або службовими 

особами, судам слід виходити з того, що зазначений орган має бути 

відповідачем у такій справі, якщо це передбачено відповідним законом 

(наприклад, чинними на той час положеннями Законів України «Про 

міліцію» від 20.12.1990 р. № 565-XII [137, ч. 13 ст. 5], «Про оперативно-

розшукову діяльність» від 18.02.1992 р. № 2135-XII [138, ч. 8 ст. 9] тощо). 

Якщо ж відповідним законом чи іншим нормативним актом це не 

передбачено або в ньому зазначено, що шкода відшкодовується державою (за 

рахунок держави), то поряд із відповідним державним органом суд має 

притягнути як відповідача відповідний орган Державного казначейства 

України. Так, у рішеннях деяких судів України вказано: «… Державна 

казначейська служба України не є самостійним відповідачем по справах, в 

яких йдеться про відшкодування завданих моральних страждань/майнової 

шкоди, крім випадків, коли така шкода завдана безпосередньо діями 

посадових осіб Державної казначейської служби. В усіх інших випадках, 

відповідачем по справах має виступати той орган, діями посадових осіб 

якого, завдано таку шкоду, а Державна казначейська служба України по 

таких справах є або співвідповідачем, або третьою особою на стороні 

відповідача, оскільки вона є виконавцем судового рішення, і рішення про 

стягнення відповідних сум із державного бюджету безпосередньо впливає на 

права й обов’язки Державної казначейської служби України» [139; 140]. 

Очевидно з урахуванням положень чинного законодавства України [101, ст. 

56, ч. 4 ст. 62; 103, ст.ст. 170, 176, 1176; 105, ч. 11 ст. 49; 141, ч. 2 ст. 30, ч. 4 
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ст. 38], а також існуючих правозастосовних підходів [142], у випадку 

судового розгляду справ про відшкодування (компенсацію) шкоди, 

заподіяної органами судової влади, саме держава в особі Державної 

казначейської  служби України повинна виступати в якості відповідача, 

оскільки в особі цього органу державної влади зі статусом юридичної особи 

публічного права держава виступає суб’єктом зобов’язань по відшкодуванню 

(компенсації) шкоди та бере участь у процесуальних відносинах, що 

виникають у процесі виконання таких зобов’язань. У зв’язку з цим деякі 

науковці [143, с. 525, 528; 144, с. 6-7; 145, с. 16-17; 146, с. 11-12, 26-27]
14

 

вважають, що держава Україна як суб’єкт публічного права (ч. 2 ст. 2 ЦК 

України) продовжує перебувати в якості суб’єкта sui generis не лише 

цивільного матеріального, але й цивільного процесуального права. У 

цивільних процесуальних правовідносинах участь держави має характер 

юридичної фікції (хоча така участь й передбачена у ч. 2 ст. 30 ЦПК України), 

адже держава не є самодостатнім суб’єктом таких правовідносин, оскільки 

виступає у них в особі уповноважених органів державної влади, які і 

набувають статусу сторони процесу (держава фактично втрачає такий статус 

і виступає стороною процесу лише номінально). Однак, з цього питання у 

правовій доктрині висловлюється і протилежна точка зору [147, с. 5-6; 150, с. 

82-84]: виступаючи стороною у цивільній справі, держава є носієм цивільних 

процесуальних прав та обов’язків, у той час як виразником державного 

(публічного) інтересу в суді та безпосередніми учасниками відповідних 

правовідносин виступають уповноважені державою суб’єкти, насамперед, 

органи державної влади, посадові особи, яким держава делегує 

повноваження. Цю категорію представників держави пропонується назвати 

«офіційними представниками». Крім того обґрунтовується необхідність 

запровадження спеціальної правової конструкції, яка б підкреслювала 

процесуальний статус таких органів як представників держави, а саме: у разі, 

коли стороною у справі виступає саме держава, а не її окремий орган, 
                                                           
14

 Водночас ряд дослідників пропонує розглядати державу в якості юридичної особи, з перспективою 

законодавчого закріплення за нею такого статусу [147, с. 5; 148; 149]. 



64 

 

доцільно використовувати конструкцію: «держава в особі відповідного 

органу державної влади». На нашу думку, доцільно підтримати позицію 

другої групи науковців, адже з урахуванням положень чинного ЦПК України 

[141, ст.ст. 30, 38], держава наділена самостійною процесуальною 

правосуб’єктністю, є самостійним учасником цивільного процесу, і хоча не 

може безпосередньо брати участь у розгляді справи, проте реалізує свою 

цивільну процесуальну правосуб’єктність через відповідні органи державної 

влади, у спосіб застосування інституту процесуального представництва. 

При цьому, варто наголосити на неоднозначності підходів судів 

України до вирішення питання про відповідальність Казначейства України як 

юридичної особи публічного права [133, п. 17] за зобов’язаннями держави у 

справах про відшкодування (компенсацію) шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю суду. Так, деякі суди [151]
15

 у своїх 

рішеннях, посилаючись на положення ст. 176 ЦК України [103], за якою 

юридичні особи, створені державою, не відповідають за зобов’язаннями 

держави, зазначають, що Державна казначейська служба України не може 

виступати належним відповідачем (співвідповідачем) у даній категорії справ 

і відмовляють у задоволенні позовних вимог
16

. Інші суди займають 

                                                           
15

 Дане рішення Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області було скасовано рішенням 

колегії суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Хмельницької області від 18.09.2013 р. 

[152]. Ухвалюючи рішення колегія суддів встановила, що рішення суду першої інстанції не відповідає 

вимогам законності й обґрунтованості; «… стягнення шкоди, завданої громадянинові незаконними діями 

органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, провадиться з Державного казначейства України 

за рахунок Державного бюджету України, шляхом списання коштів з єдиного казначейського рахунку. 

Таким чином, Державна казначейська служба України є належним відповідачем, уповноваженою державою 

особою, у справі про стягнення моральної шкоди». 
16

 Подібні за змістом твердження часто зустрічаються у вигляді заперечень проти позову представників 

ДКС. Для прикладу: «… 10.03.2016 р. представниця Державної казначейської служби України головний 

спеціаліст-юрисконсульт юридичного відділу Головного управління Державної казначейської служби 

України у Сумській області ОСОБА_2 надала до канцелярії Ковпаківського районного суду м. Суми 

заперечення проти позову, в якому вона зазначила про наступне. Компетенція Державної казначейської 

служби України визначена Бюджетним кодексом України та Положенням про Державну казначейську 

службу України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 215 від 15.04.2015 р. Відповідно 

до п. 17 Положення Державна казначейська служба України є юридичною особою, має самостійний баланс, 

печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. Зміст даної правової норми 

свідчить про те, що Державна казначейська служба України є самостійним суб’єктом цивільних 

правовідносин (в тому числі і відносин, що виникають із факту заподіяння шкоди). На момент відкриття 

провадження у справі ні Державна казначейська служба України, як самостійна юридична особа, ні 

працівники зазначеного державного органу не вчиняли по відношенню до позивача жодних протиправних 

дій, що могли б порушити його законні права та інтереси, а також призвести до заподіяння останньому 

моральної шкоди. … Крім того, у зв’язку з існуючою соціальною напругою та тяжким фінансовим 

становищем в державі, при постановленні судових рішень необхідно керуватися принципом економного та 
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протилежну позицію [154; 155; 156], керуючись, очевидно, положеннями 

Інформаційного листа Вищого господарського суду України № 01-8/211 [157, 

п. 39] та згаданого вище п. 10-1 Постанови Пленуму Верховного Суду 

України № 4 [136], а також Інформаційного листа Вищого господарського 

суду України № 01-8/482 [158, п. 7], відповідно до якого «… участь органів 

Державного казначейства України як іншого відповідача є ознакою, 

притаманною для всіх спорів про відшкодування шкоди, завданої 

незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю органів державної влади».  

Проаналізувавши названі підходи судової практики, вважаємо, що слід 

погодитися з першою позицією, адже праву України невідомі концепції 

«іnstrumentality of the State» [159, с. 125; 160, с. 135-142, 151, 160-169] та 

«government organization» (застосовується у практиці ЄСПЛ) [161], і в 

законодавстві передбачено загальне правило роздільної відповідальності за 

зобов’язаннями держави і створених нею юридичних осіб [103, ст. 176], тому 

саме держава виступатиме суб’єктом зобов’язань по відшкодуванню 

(компенсації) шкоди, заподіяної органами судової влади, та братиме участь у 

процесуальних правовідносинах як сторона процесу, в особі Казначейства 

України як органу державної влади зі статусом юридичної особи публічного 

права, у відповідності до його компетенції. Крім того, підтримуємо позицію 

тих дослідників [119, с. 8, 17], які пропонують обов’язково залучати до 

розгляду справ про відшкодування (компенсацію) шкоди, заподіяної 

органами судової влади, в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних 

вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, безпосередніх 

заподіювачів такої шкоди (суддю, суддів), у випадку встановлення в їх діях, 

які вплинули на постановлення неправосудного рішення, складу злочину за 

обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. В разі завдання 

шкоди особі внаслідок іншої протиправної дії або бездіяльності чи 

незаконного рішення суду, також доцільно було б залучати до розгляду справ 

                                                                                                                                                                                           

раціонального використання бюджетних коштів, з метою недопущення надмірних втрат Державного 

бюджету України. На підставі вищевикладеного, з метою захисту інтересів держави, просить суд відмовити 

позивачу в задоволенні позовних вимог» [153]. 
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про відшкодування (компенсацію) такої шкоди, в якості третіх осіб, які не 

заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, 

безпосередніх заподіювачів цієї шкоди (суддю, суддів), з обов’язковим 

постановленням окремої ухвали суду під час розгляду цих справ у порядку, 

встановленому ЦПК України [141, ст. 211]. 

Ще однією особливістю зобов’язань по відшкодуванню (компенсації) 

шкоди, заподіяної органами судової влади, є підстава їх виникнення. 

Розкриття цієї особливості пов’язане з відповіддю на запитання про сутність 

та правову природу розглядуваного різновиду деліктних зобов’язань, про що 

йтиметься нижче. У цій же частині дисертаційного дослідження зазначимо, 

що, в контексті досліджуваних нами зобов’язань, вважаємо за доцільне 

погодитися з позицією науковців [162, с. 12; 163; 164, с. 7, 22-23; 165, с. 55-

56, 61], котрі в якості підстави виникнення деліктних зобов’язань
17

 

розглядають завдання майнової (матеріальної) та немайнової (моральної)
18

 

шкоди особі. В юридичній літературі [169, с. 7; 170, с. 138; 171, с. 70] шкода 

зазвичай визначається як применшення суб’єктивного цивільного права чи 

блага, і у зв’язку з цим, залежно від характеру порушених суб’єктивних 

цивільних прав чи благ, диференціюється на майнову та немайнову. Поряд з 

цим існують пропозиції щодо реконструкції названої традиційної 

диференціації шкоди з огляду на сучасні умови цивільного обороту, які, 

проте, переважно зводяться до виокремлення нових різновидів у межах 

немайнової шкоди, зокрема, репутаційної шкоди, яку може бути заподіяно як 

                                                           
17

 Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 11 ЦК України, завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій 

особі є однією із підстав виникнення цивільних прав та обов’язків. Подібне положення також міститься у: п. 

6 ч. 1 ст. 8 Модельного цивільного кодексу для держав-учасниць СНД від 29.10.1994 р.; п. 6 ч. 1 ст. 8 ЦК РФ 

від 30.11.1994 р.; п. 4 ч. 2 ст. 136 книги 1 та ст. 263 книги 6 ЦК Литовської Республіки від 18.07.2000 р.; п. 2 

§ 3, § 1043, § 1045 Закону про зобов’язальне право Естонської Республіки від 26.09.2001 р.; ст. 1045 Закону 

про цивільні зобов’язання Республіки Хорватія; ст. 1 розділу 2 Закону про деліктну відповідальність 

Фінляндської Республіки від 01.09.1974 р. й інших. 
18

 В юридичній літературі висловлюється точка зору про неадекватність одночасного використання понять 

«немайнова шкода» та «моральна шкода». Немайнова шкода розглядається як будь-яке зменшення 

особистих благ у немайновій сфері. Моральна шкода охоплюється поняттям немайнової шкоди, але 

наслідком її заподіяння завжди є моральні та фізичні страждання особи. Немайнова шкода може бути 

заподіяна як винними, так і невинними діями. Щодо моральної шкоди – вона завжди є наслідком винних дій. 

Крім того, більшість науковців схиляються до думки, що поняття «моральна шкода» слід застосовувати 

виключно щодо фізичної особи, а «немайнова шкода» – щодо відповідних втрат юридичної особи. З цього 

приводу див.: [166, с. 20-21; 167, с. 10-11; 168, с. 55-57]. На рівні правозастосовної практики такий підхід 

втілено у Постанові Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р. № 4 [136, п. 3]. 
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фізичній, так і юридичній особі, а також іншої шкоди у вигляді применшення 

немайнових прав особи. Як приклад останнього з різновидів немайнової 

шкоди наводять наступну ситуацію: судом ухвалено рішення, згідно з яким 

загальні збори учасників юридичної особи визнано незаконними. Згодом 

рішення суду було скасовано вищою інстанцією, однак, ухвалення 

скасованого рішення призвело до необхідності повторного скликання зборів. 

У наведеному прикладі юридичній особі заподіюється певна шкода, яку, 

проте, неможливо віднести ні до майнової, оскільки особа не здійснює 

жодних/ істотних матеріальних витрат, ані до репутаційної, оскільки не 

змінюється становище особи на ринку, не порушуються її ділові 

взаємовідносини (наприклад, не відбувається фактична втрата договірних 

зв’язків із контрагентами внаслідок поширення відомостей, що ганьблять 

ділову репутацію; зобов’язання, що випливають з укладених раніше 

договорів, продовжують виконуватися; укладаються нові договори). У той же 

час спостерігається порушення суб’єктивних прав цієї особи, применшення 

належних їй немайнових благ, що проявилося у неправомірному втручанні у 

сферу її діяльності. В цьому випадку мова також буде йти про заподіяння 

немайнової шкоди, проте законодавець поки не встановив правил її 

компенсації. Тож пропонується об’єднати ті різновиди немайнової шкоди, 

котрі неможливо віднести ні до моральної, ні до репутаційної, в єдину 

категорію - «організаційна шкода», оскільки заподіяння такої шкоди, за 

загальним правилом, пов’язане з порушенням організаційних правовідносин, 

наприклад, неоднозначністю в розумінні дійсності тих або інших рішень 

загальних зборів учасників товариства або колегіального органу юридичної 

особи, невизначеністю у відносинах представництва, неможливістю 

одержання інформації про діяльність товариства тощо [13, с. 127-130]. 

Крім того, в юридичній науці набув поширення підхід, відповідно до 

якого шкода характеризується як сукупність негативних наслідків 

правопорушення і розглядається у трьох аспектах - як соціальна, юридична і 

фактична шкода [172, с. 104]. У соціальному змісті будь-яка протиправна дія 
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спричиняє шкоду, оскільки вона негативно впливає на суспільні відносини 

(так звана соціальна шкода) [173, с. 115]. У практичному плані важливою 

категорією є фактична шкода, що розуміється як фактичне применшення 

будь-якого блага. У той же час наявність фактичної шкоди завжди означає 

одночасне порушення правових відносин. Тобто спричинюватиметься шкода 

і в соціальному, і в юридичному аспектах. Разом з тим, можливе виникнення 

шкоди тільки в соціально-юридичному змісті в тих випадках, коли відсутні 

негативні наслідки майнового чи немайнового характеру. 

Вважаємо, що слід погодитися з позицією дослідників [112, с. 83], на 

думку яких специфіка шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю суду проявляється у обсязі та характері шкоди [яким 

притаманний динамізм, обумовлений перманентним процесом 

урізноманітнення – зміни існуючих та появою нових – правовідносин, 

об’єктів цивільних прав і т.д. – прим. авт.]; до особливостей шкоди, завданої 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю суду, належать: 1) наявність 

немайнової шкоди, що полягає у втраті довіри до правосуддя взагалі, а отже і 

до держави, яка це правосуддя здійснює; 2) наявність майнової шкоди, у 

структурі якої переважають збитки, пов’язані з незаконним притягненням до 

відповідальності: конфісковане майно, втрачений заробіток та інші доходи, 

збитки у зв’язку з виплатами штрафів, судові витрати, витрати на правову 

допомогу тощо. Тобто при вчиненні згаданих деліктів найчастіше має місце 

поєднання трьох аспектів шкоди (соціальної, юридичної та фактичної 

шкоди). При цьому, проводячи ранжування негативних наслідків за рівнем їх 

шкідливості, можемо з упевненістю стверджувати, що у досліджуваних нами 

зобов’язаннях першочергову роль відіграватиме саме соціальний аспект 

заподіяної шкоди – применшення/втрата довіри до правосуддя, про що 

свідчать результати нещодавніх соціологічних досліджень
19

. Безумовно, 

                                                           
19

 В Україні, за даними різних соціологічних досліджень і результатів опитування громадської думки, рівень 

довіри населення до судової гілки влади коливається від 5/8/11/14-16 % до 23/25 % [174; 175; 176; 177; 178; 

179]. Для порівняння: за результатами опитувань, які, розпочинаючи з 1983 р., проводилися дослідницькою 

компанією «Ipsos MORI» на території Сполученого Королівства, де історично склалася і за деякими 

виключеннями досі визнається доктрина абсолютного судового/суддівського імунітету, довіра населення до 
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превалювання соціального аспекту шкоди призводить до істотного 

негативного кумулятивного ефекту, вплив якого може бути мінімізовано 

лише з допомогою комплексного системного підходу до вирішення існуючих 

проблем, у тому числі, у сфері юридичної відповідальності суддів. 

У цьому відношенні необхідно звернути окрему увагу на характер 

шкоди, яка заподіюється внаслідок протиправної діяльності/бездіяльності 

судових органів [180, с. 13-14], адже він відіграє важливу роль при виборі 

засобів та правил юридичної (нормотворчої) техніки [181; 182], які доцільно 

було б використати у процесі вдосконалення досліджуваної в цій роботі 

юридичної конструкції. Насамперед мова йде про використання у якості 

синонімів категорій «відшкодування шкоди» та «компенсація шкоди». В цій 

роботі використовується поняття «відшкодування (компенсація) шкоди», 

оскільки саме в такий спосіб можливо охарактеризувати зміст та обсяг цього 

поняття в контексті згаданих вище особливостей шкоди, яка заподіюється 

органами судової влади. Тобто, термін «компенсація» (від лат. сompensаtio - 

згладжування, вирівнювання, урівноваження) застосовуватиметься разом із 

законодавчо визначеним терміном «відшкодування», адже фактична шкода у 

цих спеціальних деліктах найчастіше включає як майнову (матеріальну), так і 

немайнову (моральну) шкоду і при цьому, як правильно зазначає О.М. 

Ерделевський [183, с. 16-17], сутність моральної шкоди суперечить самому 

поняттю відшкодування, адже основним принципом відшкодування є 

повнота, а з огляду на немайновий характер моральної шкоди відшкодувати її 

у повному обсязі неможливо. Тому в разі заподіяння моральної шкоди 

принцип еквівалентності, іманентно притаманний цивільному праву, не 

спрацьовує, що зумовлює потребу в існуванні особливого способу цивільно-

правового захисту порушених прав, в основу якого має бути закладено 

принцип «нижчого» порівняно з принципом еквівалентності рівня - 

адекватності (відповідності). Очевидно останній із названих принципів має 

                                                                                                                                                                                           

судової гілки влади послідовно зростала і станом на 2016 р. становила 81 %, а професія судді за рівнем 

довіри населення перманентно займає третє/четверте (!) місце (після професій медсестри, лікаря, вчителя) 

серед інших видів професійної діяльності. 
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застосовуватися і при визначенні розміру немайнової (моральної) шкоди, 

заподіяної органами судової влади.  

У зв’язку з зазначеним і з урахуванням положень ст. 1176 ЦК України, 

Закону України № 266/94-ВР (використовується поняття «відшкодування 

шкоди») та ст. 130 КПК України (застосовується поняття «відшкодування 

(компенсація) шкоди»), пропонуємо внести відповідні зміни до ЦК і 

згаданого Закону України та уніфікувати термінологію шляхом використання 

поняття «відшкодування (компенсація) шкоди», оскільки саме в цей спосіб 

можливо відобразити специфіку характеру шкоди, яка заподіюється 

внаслідок протиправної діяльності/бездіяльності судових органів, на 

нормативно-правовому рівні [184, с. 84-85]. 

При дослідженні особливостей зобов’язань по відшкодуванню 

(компенсації) шкоди, заподіяної органами судової влади, виникає 

необхідність з’ясування питання про правову природу та галузеву належність 

цієї сфери правовідносин. Узагальнивши позиції науковців щодо вирішення 

даного дискусійного питання, можна виділити три основні підходи: 

І. Деліктна відповідальність держави у формі відшкодування шкоди, 

заподіяної судовими органами, є приватно-правовою (цивільно-правовою) 

[185; 180, с. 5-7; 119, с. 7, 14-15; 146, с. 43-44; 129, с. 9-11; 13, с. 111-114]. 

Аргументи дослідників на користь цього підходу зводяться до наступних 

тверджень: майновий характер відшкодування (компенсації); пріоритет 

компенсаційної (правовідновлювальної) функції відшкодування; 

використання цивільно-правових категорій при визначенні такої 

відповідальності (майнова та немайнова шкода; порядок доказування розміру 

шкоди; цивільне судочинство як процесуальний порядок реалізації права на 

компенсацію завданої шкоди тощо); публічно-правове регулювання 

досліджуваних відносин у вигляді встановлення особливого порядку 

відшкодування шкоди є перешкодою до реалізації конституційного права на 

безперешкодний доступ до правосуддя; визнання особливостей настання 

такої відповідальності, що випливають із публічно-правової природи 
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держави, свідчить не про її публічно-правову природу, а лише про наявність 

у приватно-правових відносинах за участю держави великої кількості 

публічних елементів, що є виявом і реалізацією загальноправового принципу 

розумного поєднання публічних та приватних засад у правовому 

регулюванні. До того ж, на думку Є.В. Федорової [13, с. 91-97], критеріями, 

на основі яких можна констатувати приватно-правову приналежність 

відповідальності за шкоду, заподіяну органами державної (у тому числі, 

судової) влади, є наступні:  

- суб’єкт правовідносин. У розглядуваній сфері правовідносин держава 

виступає як суб’єкт приватного права, учасник цивільних правовідносин, 

заснованих на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій 

самостійності їх учасників; як боржник у деліктному зобов’язанні.  

- об’єкт правовідносин. Відшкодуванню (компенсації) підлягає шкода, 

заподіяна особі, права якої були порушені внаслідок протиправної 

діяльності/бездіяльності органів судової влади, незалежно від характеру 

таких прав (публічного чи приватного). 

- зміст правовідносини [186]. З допомогою відшкодування 

(компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок протиправної 

діяльності/бездіяльності органів судової влади, задовольняється приватний 

інтерес особи [187, с. 54-81]. 

- метод правового регулювання (диспозитивність, децентралізація, 

координація, юридична рівність і вільне волевиявлення учасників 

правовідносин) [188; 189, с. 44]. 

Тобто, з точки зору згаданої дослідниці, ключову роль при визначенні 

природи правовідносин по відшкодуванню (компенсації) шкоди, заподіяної 

внаслідок протиправної діяльності/бездіяльності органів судової влади, 

відіграють такі фактори як: мета реалізації правовідносин, їх зміст 

(задоволення приватного інтересу особи, який як правило полягає у 

відновленні порушеного права та відшкодуванні нанесеної таким 

порушенням шкоди) і характер (проявляється крізь призму методу правового 
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регулювання). Перераховані фактори свідчать про приватно- (цивільно-) 

правову природу зазначених відносин. 

Крім того, необхідно звернути окрему увагу на те, що у другій 

половині ХІХ – на початку ХХ ст. в юридичній літературі було 

запропоновано кілька теорій щодо приватно-правової природи 

відповідальності держави та її посадових осіб за заподіяну шкоду: 

1) теорія професійного ризику, суть якої полягала в тому, що, оскільки 

існує відповідальність великих промислових підприємств, значить повинна 

існувати й відповідальність держави, яка теж може заподіювати шкоду. Цю 

теорію було піддано істотній критиці, адже, по-перше, не можна 

уподібнювати ризик держави до ризику підприємця, тому що державні 

інтереси відрізняються від приватних інтересів; по-друге, як писав П.І. 

Люблінський, «визнання відповідальності держави за лиха (негативні 

наслідки), спричинені здійсненням різних її функцій, викличе у свідомості 

громадян небажані уявлення про обов’язок держави винагороджувати, 

подібно до приватних осіб, за всі понесені громадянами збитки та 

страждання від різного роду державних реформ і заходів» [190, с. 618], і, по-

третє, різниця у характері відносин держави та її органів, з одного боку, і 

службовців і підприємця - з іншого: в останньому випадку відносини 

виникають на підставі договору. 

2) теорія страхової відповідальності, за якою відповідальність 

державної казни прирівнювалася до відповідальності страховика. Цій теорії 

була притаманна низка недоліків, зокрема: невірним було саме 

формулювання у виді договору страхування; мав місце інший характер 

шкоди, ніж при страхуванні; розмір винагороди визначався не величиною 

внесків, а значенням визнаних державою і таких, що підлягають 

відшкодуванню, публічних інтересів. 

3) теорія відповідальності за протиправні дії, прихильником якої був 

М.М. Розін [191, с. 102], зміст котрої складали дві конструкції: винагорода як 

право потерпілого та винагорода як благодійна допомога, що надається 
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потерпілому. Держава має право переслідувати лише винних осіб, які, в свою 

чергу, зобов’язані підпорядковуватися актам переслідування. У випадку 

невинуватості переслідуваної особи держава вчинить протиправно, якщо 

застосує до неї заходи процесуального примусу. До того ж з такої 

протиправності, відповідно до загальних положень цивільного права, 

випливає обов’язок виплатити винагороду. Згідно з цією теорією 

відповідальність є логічним наслідком протиправності. З іншого боку, як 

писав П.І. Люблінський, «держава вправі застосовувати обмеження до тих, 

кого вона визнає винними; само собою зрозуміло, що при всій обережності та 

пильності в цій групі можуть опинитися і невинні особи; шкоду таким 

особам може бути завдано цілком правомірними діями державних органів» 

[190, с. 622]. Таким чином, не варто обмежуватися відповідальністю лише за 

протиправні дії держави, а слід звернути увагу на можливість заподіяння 

шкоди внаслідок її правомірних дій. 

4) теорія філантропічного обов’язку держави, прихильником якої був 

І.Я. Фойницький [190, с. 623]. Недоліком цієї теорії була вказівка на 

заздалегідь прийняте заперечення юридичного обов’язку держави 

виплачувати винагороду за допущені нею порушення. 

Необхідно зазначити, що на рівні всіх вище перерахованих теорій 

обґрунтовувалася цивільно-правова природа відповідальності держави. При 

цьому, незважаючи на їх різноманітність, жодна з цих теорій не одержала 

законодавчого підґрунтя, хоча аналіз тогочасного законодавства свідчить про 

закріплення у ньому зачатків теорії відповідальності за протиправні дії. 

ІІ. Відповідальність держави за шкоду, заподіяну її судовими органами, 

є публічно-правовою (конституційно-правовою) [192, с. 10-11; 193, с. 163; 

112, с. 25; 194, с. 7, 9]
20

. Аргументами дослідників на користь цього підходу 

є: особливий характер публічно-правового делікту; специфіка «об’єктивної» 

відповідальності держави, котра настає незалежно від вини суб’єкта 
                                                           
20

 Крім того, деякі дослідники вважають, що субінститут відшкодування (компенсації) шкоди, завданої 

неправомірною діяльністю/бездіяльністю правоохоронних і судових органів під час кримінального 

провадження, є складовою інституту реабілітації у кримінальному процесі (йде мова про законодавство РФ, 

а саме – главу 18 КПК РФ від 18.12.2001 р. № 174-ФЗ): див. [195; 196; 197; 198, с. 14; 199, с. 7-8; 200]. 
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(заподіювача шкоди); порядок відшкодування (компенсації) шкоди за 

рахунок бюджетних коштів. 

ІІІ. «Компромісна» позиція [201, с. 9; 202, с. 10-11, 15-16]: однозначне 

вирішення питання про сутність відповідальності держави неможливе, адже, 

відшкодовуючи (компенсуючи) заподіяну шкоду, держава задовольняє 

приватний інтерес, що має публічне значення, оскільки втручаючись у 

приватну сферу конкретної особи, завдаючи певної шкоди її особистим 

інтересам, відповідний державний орган і/чи посадова особа порушує також 

суспільні інтереси, пов’язані зі загальними вимогами забезпечення 

правопорядку та дотримання прав і свобод людини і громадянина. 

На нашу думку, в сучасних умовах субінститут відповідальності 

держави у формі відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної органами 

судової влади, має комплексний характер [203, с. 37-39; 204, с. 27-30] [у 

розрізі відповідної галузі законодавства, акти якого регулюють досліджувану 

сферу правовідносин – прим. авт.] та міжгалузеву правову природу [в 

контексті приналежності до галузі права – прим. авт.], оскільки у ньому 

поєднуються публічно-правові та приватно-правові засади. Проте, перевагу у 

правовому регулюванні досліджуваної сфери відносин слід надати саме 

приватно-правовим засадам. Такий підхід до вирішення дискусії щодо 

правової природи та галузевої приналежності цієї сфери відносин має 

важливе практичне значення, адже сенс норми-принципу про 

відповідальність держави за протиправні діяння її органів і посадових, 

службових осіб полягає не в обмеженні відповідальності держави, а у її 

встановленні, тобто, відсутність подібної норми призвела б до виключення 

юридичної відповідальності держави [при цьому, вважаємо за доцільне 

підкреслити, що автор дослідження не є прихильником нормативістської 

теорії права; на наш погляд, юридична формалізація зазначеної вище норми-

принципу є необхідною та за умови прийняття за основу договірної теорії 

походження держави і права – прим. авт.]. У зв’язку з цим кваліфікація 

досліджуваних відносин в якості публічно-правових призводить до 
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виключення їх зі системи деліктних зобов’язань, обмеження юридичної 

відповідальності держави за діяльність/бездіяльність її органів і/чи посадових 

осіб, і, як наслідок, зниження рівня правового захисту осіб, які потерпіли від 

протиправної діяльності/бездіяльності правоохоронних і судових органів. 

Тобто, як уже вірно було зазначено в юридичній літературі [205, с. 128], 

приписування цьому правовому субінституту публічно-правової природи 

перетворює його на законодавчу фікцію: обов’язок держави відшкодувати 

(компенсувати) шкоду трансформується у право. У разі ж віднесення норм 

про юридичну відповідальність держави за діяльність/бездіяльність її органів 

та посадових осіб до сфери приватного права, ці норми, входячи в систему 

цивільно-правового інституту деліктних зобов’язань, формують спеціальний 

правовий режим відшкодування (компенсації) шкоди, з поширенням на дані 

відносини загальних засад цивільного законодавства та норм про деліктну 

відповідальність [206, с. 212]. Водночас до складу названого правового 

режиму безпосередньо чи опосередковано входять також елементи публічно-

правового (конституційного, бюджетного, кримінального, кримінального 

процесуального тощо) характеру, наявність котрих, однак, не впливає на 

пріоритетне значення приватно-правових засад у механізмі регулювання 

даних відносин. Себто, правове регулювання деліктної відповідальності 

держави на рівні актів цивільного законодавства України є переконливим 

доказом на користь переміщення відносин держави та особи з вертикальної 

площини публічного характеру в горизонтальну приватну, реалізації 

принципу юридичної рівності суб’єктів таких відносин, а також досягнення 

мети цього різновиду юридичної відповідальності - пріоритетне задоволення 

приватного інтересу конкретної особи з допомогою відновлення становища, 

що існувало до порушення, зміни чи припинення правовідношення, 

відшкодування майнової шкоди, компенсації немайнової (моральної) шкоди. 

Вважаємо, що подальше збереження і вдосконалення такого підходу до 

правової регламентації досліджуваних у цій роботі відносин є одним із 

викликів майбутнього, зумовлених поглибленням процесів 
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конвергенції/дивергенції правових систем і сімей, 

монізму/дуалізму/плюралізму права та превалюванням певного типу 

праворозуміння у конкретний історичний період розвитку держави і права 

[207; 208; 209; 210]. 

Крім того, в розрізі проблематики встановлення правової природи 

відносин відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної органами судової 

влади, необхідно звернути окрему увагу на питання про співвідношення 

деліктних зобов’язань і відповідальності. Так, зобов’язання, що виникають 

внаслідок заподіяння шкоди, є одним із різновидів позадоговірних охоронних 

зобов’язальних правовідносин, у рамках яких здійснюється попередження 

порушень прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, припинення 

цих порушень і захист порушених прав та інтересів [211, с. 39]. При цьому 

захист (відновлення) порушеного суб’єктивного права та/чи охоронюваного 

законом інтересу забезпечується завдяки заходам примусу, які реалізуються в 

рамках охоронних зобов’язань, які, у свою чергу, виступають правовою 

формою реалізації як заходів юридичної відповідальності, так і заходів 

захисту суб’єктивних прав та/чи охоронюваних законом інтересів. У якості 

критеріїв розмежування зазначених заходів, як правило, розглядаються 

наявність/відсутність вини заподіювача шкоди [212, с. 14] та 

еквівалентний/нееквівалентний характер застосовуваних до делінквента 

майнових стягнень [213, с. 7]. Вважаємо за доцільне нагадати, що цивільно-

правова (деліктна) відповідальність, як і інші галузеві види юридичної 

відповідальності, заснована на началі вини. Проте навіть у випадку, коли 

шкода відшкодовується без вини, таке відшкодування залишається 

відповідальністю [214, с. 337-338], оскільки наявність вини - це лише одна з 

умов покладення відповідальності у визначеному колі випадків, а не 

кваліфікуюча ознака відповідальності взагалі [215, с. 36]. Більше того, 

доктрині цивільного права відомі теорії «вини з виключеннями», за якою 

відповідальність настає за вину, а у випадках, передбачених законом, 

незалежно від вини і навіть без вини [216, с. 191], та «двох начал», суть якої 
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полягає у тому, що настання відповідальності можливе як за вину, так і без 

вини, оскільки обидва види відповідальності закріплені на рівні закону [217, 

с. 425-427]. Проте, незважаючи на результати проведених наукових розвідок, 

ще й досі дискусійним залишається питання про правову природу 

розглядуваних у цій роботі відносин: деякі правники вважають, що 

досліджувані нами зобов’язання належать до заходів захисту (П.Р. 

Стависький, А.П. Кун); інші ж констатують, що зобов’язання по 

відшкодуванню (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок протиправної 

діяльності/бездіяльності судових органів, потрібно кваліфікувати в якості 

цивільно-правової відповідальності (В.П. Богданов, А.Е. Колієва, О.В. 

Михайленко, І.А. Тактаєв); на думку окремих дослідників у випадку 

відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок протиправної 

діяльності/бездіяльності органів державної влади, доречніше вести мову не 

про відповідальність, а про законодавчо встановлений обов’язок публічно-

правового утворення відшкодувати (компенсувати) заподіяну шкоду (Л.А. 

Прокудіна, Н.Р. Скобичкіна) [218, с. 38-39]. Вважаємо за доцільне 

погодитися з позицією науковців [218, с. 43] про те, що за своєю правовою 

природою зобов’язання по відшкодуванню (компенсації) шкоди, заподіяної 

внаслідок протиправної діяльності/бездіяльності органів судової влади, є 

правовою формою реалізації цивільно-правової відповідальності, оскільки: а) 

заходи примусу в першу чергу впливають на майнову сферу держави, а не на 

особу безпосереднього заподіювача шкоди; б) нееквівалентний характер 

майнових стягнень на стороні держави проявляється саме у відшкодуванні 

потерпілому майнової шкоди в повному обсязі та компенсації немайнової 

(моральної) шкоди, заподіяних внаслідок протиправної 

діяльності/бездіяльності її судових органів; при цьому обсяг/розмір цих 

стягнень визначається виходячи з величини втрат на стороні потерпілого, яка 

невідома до моменту виникнення даного зобов’язання; в) для цих зобов’язань 

характерна не лише відновлювальна (компенсаційна), але і каральна 

(штрафна) функція. При цьому переконані, що визначення і характеристику 
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досліджуваної правової форми реалізації цивільно-правової відповідальності 

необхідно надавати з позицій концепції розуміння юридичної 

відповідальності як специфічного різновиду правовідносин [219]. З огляду на 

зазначене пропонуємо визначити зобов’язання відшкодування (компенсації) 

шкоди, заподіяної внаслідок протиправних рішень, дій і/чи бездіяльності 

органів судової влади, як позадоговірне охоронне відносне правовідношення, 

в якому одна сторона (постраждала фізична чи юридична особа - кредитор) 

має право вимагати від іншої сторони (держави - боржника) відшкодування в 

повному обсязі майнової шкоди, компенсації немайнової (моральної) шкоди, 

відновлення інших порушених прав, а боржник зобов’язаний відшкодувати 

(компенсувати) заподіяну внаслідок протиправних рішень, дій чи 

бездіяльності фактичного заподіювача (суду, судді) шкоду та відновити 

порушені права кредитора. 

Насамкінець необхідно з’ясувати місце зобов’язань по відшкодуванню 

(компенсації) шкоди, заподіяної органами судової влади, у системі деліктних 

зобов’язань [220]. Глава 82 ЦК України побудована за класичною для країн 

континентальної Європи (перш за все, Французької Республіки) змішаною 

системою деліктів. Правило генерального делікту (ст. ст. 1166, 1167) має 

загальне значення і застосовується в будь-яких випадках заподіяння шкоди, 

якщо немає спеціальної норми. Крім загального делікту в цивільному 

законодавстві України містяться і спеціальні норми, які регулюють особливі 

випадки завдання шкоди – так звані спеціальні (окремі) делікти. 

Досліджуваний у цій роботі спеціальний делікт виокремлюється у системі 

зобов’язань із заподіяння шкоди на підставі особливості суб’єктного складу 

заподіювачів шкоди
21

. При цьому варто наголосити на тому, що, як 

                                                           
21

 NB: «… Застосовуючи за аналогією закону [під аналогією мається на увазі поширення норми або цілого 

комплексу норм права на не передбачені законом, але існуючі подібні ситуації; при застосуванні аналогії 

закону правозастосовний орган поширює на певні правовідносини конкретні норми, що регулюють подібні 

відносини] у справі про відшкодування шкоди, завданої злочином неплатоспроможної особи, ст. 4 Закону 

України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, 

досудового слідства, прокуратури і суду», суди не звернули уваги на те, що цей Закон (як і його ст. 4) 

встановлює вичерпний перелік підстав та умов його застосування, які не є подібними до правовідносин, які 

врегульовані статтями 1177, 1207 ЦК України та передбачають прийняття спеціального закону. Крім того, 

застосовуючи закон за аналогією, суд повинен тлумачити його так само, як і при звичайному застосуванні 
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справедливо зазначалось у юридичній літературі, зобов’язання 

відшкодування шкоди, завданої незаконною діяльністю органів досудового 

розслідування та прокуратури, об’єднані в одній статті ЦК України з тими, 

що виникають внаслідок прийняття судом рішення у цивільній справі. Така 

позиція законодавця не зовсім зрозуміла, оскільки судочинство є окремим 

видом державно-владної діяльності, якій притаманні певні особливості [222, 

с. 87]. Крім того науковці [112, с. 11] пропонують поділити зобов’язання 

відшкодування шкоди, заподіяної органами судової влади, на дві групи, в 

залежності від суб’єктів таких зобов’язань. У першій групі, у випадку 

завдання шкоди незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю суду, 

перелік яких зазначений у законі і є вичерпним, суб’єктами зобов’язань 

будуть з одного боку – держава, з іншого або фізична особа (ч. 1, 2 ст. 1176 

ЦК України), або фізична чи юридична особа (ч. 5 ст. 1176 ЦК України). Тут 

діє спеціальний порядок відшкодування шкоди. У другій групі, коли шкода 

завдана внаслідок іншої незаконної дії або бездіяльності чи незаконного 

судового рішення, суб’єктами зобов’язань відшкодування шкоди є, з одного 

боку, держава, а з іншого, фізична або юридична особа. Шкода в цих 

зобов’язаннях відшкодовується на підставах, визначених ст. 1174 ЦК 

України. Принагідно зауважимо, що при визначенні зобов’язаного суб’єкта у 

другій групі зобов’язань виникають проблеми не лише у теорії, але й у 

процесі правозастосування, основна з яких пов’язана з відповіддю на 

запитання про те, що слід розуміти під «загальними підставами», 

передбаченими у ч. 6 ст. 1176 ЦК України – підстави, передбачені ст. ст. 

1166-1167 ЦК України, чи підстави, передбачені ст. ст. 1173-1174 ЦК 

України. На нашу думку, слід погодитися з точкою зору дослідників [223, с. 

888; 112, с. 64-65], котрі вважають, що у наведеній нормі йдеться про 

відповідальність за шкоду, завдану актами влади. Хоча на рівні судової 

практики відсутнє однозначне вирішення зазначеного проблемного питання. 

                                                                                                                                                                                           

цієї норми. Недопустиме пристосування правової норми до аналогічних правовідносин шляхом деякого 

іншого її тлумачення, оскільки застосування аналогії закону здійснюється не за допомогою тлумачення 

норми права, а шляхом переносу норми, яка застосовується, у площину інших правовідносин.» [221]. 
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Так, деякі суди України трактують «загальні підстави», передбачені у ч. 6 ст. 

1176 ЦК України як такі, що встановлені ст. ст. 1173-1174 ЦК України [224; 

225; 226]. В низці рішень судів України «загальні підстави», передбачені у ч. 

6 ст. 1176 ЦК України, тлумачаться як такі, що визначені ст. ст. 1166, 1167 

ЦК України [227; 228], або ж як такі, що встановлені ч. 1 ст. 1172 ЦК України 

[229; 230]
22

. Певну ясність щодо шляху вирішення аналізованого 

проблемного питання було привнесено Верховним Судом України, 

відповідно до правових позицій якого: «… Спеціальні підстави 

відповідальності за шкоду, завдану органом державної влади, зокрема 

органами дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або 

суду, визначені ст. 1176 ЦК України. Ці підстави характеризуються 

особливостями суб’єктного складу заподіювачів шкоди, серед яких 

законодавець виокремлює посадових чи службових осіб органу, що здійснює 

оперативно-розшукову діяльність, органи досудового розслідування, 

прокуратури або суду, та особливим способом заподіяння шкоди. Сукупність 

цих умов і є підставою покладення цивільної відповідальності за завдану 

шкоду саме на державу. Шкода, завдана незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, 

розслідування, прокуратури або суду, відшкодовується державою лише у 

випадках вчинення незаконних дій, вичерпний перелік яких охоплюється ч. 1 

ст. 1176 ЦК України, а саме у випадку незаконного засудження, незаконного 

притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування 

запобіжного заходу, незаконного затримання, незаконного накладення 

адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт. За 

відсутності підстав для застосування ч. 1 ст. 1176 ЦК України, в інших 

                                                           
22

 Цей підхід застосовується при відшкодуванні (компенсації) шкоди, завданої незаконною діяльністю 

органів прокуратури. Суди у своїх рішеннях констатують, що органи прокуратури і їх посадові особи не 

відносяться до суб’єктів відповідальності за нормами ст.ст. 1173-1174 ЦК України, оскільки органи 

прокуратури не є органами державної влади або органами місцевого самоврядування. За шкоду, завдану 

неправомірними діями працівниками міліції, слідства та прокуратури, нести відповідальність держава в 

особі Державного казначейства не повинна, позов слід пред’являти до належного відповідача. Відповідачем 

за позовом має бути юридична особа – прокуратура, оскільки відповідальність за шкоду, завдану фізичній 

особі бездіяльністю працівника під час виконання ним своїх трудових (службових) обов’язків згідно зі ст. 

1172 ЦК України покладається на юридичну особу, з якою цей працівник перебуває у трудових 

правовідносинах. 
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випадках заподіяння шкоди цими органами діють правила ч. 6 цієї статті – 

така шкода відшкодовується на загальних підставах, тобто виходячи із 

загальних правил про відшкодування шкоди, завданої органом державної 

влади, їх посадовими та службовими особами (статті 1173, 1174 цього 

Кодексу)» [231; 232]. У зв’язку з усім зазначеним, з метою усунення ситуації 

правової невизначеності та досягнення єдності правозастосовної практики в 

Україні, вважаємо, що оптимальним у цьому випадку є все ж законодавчий 

спосіб вирішення зазначеного вище проблемного питання, а саме - внесення 

змін до тексту ч. 6 ст. 1176 ЦК України, з викладенням її у наступній 

редакції: «Шкода, завдана фізичній або юридичній особі внаслідок іншої 

протиправної (незаконної) дії або бездіяльності чи протиправного 

(незаконного) рішення органу, що здійснює оперативно-розшукову 

діяльність, органу досудового розслідування, прокуратури або суду, 

відшкодовується на підставах і в порядку, встановлених ст. ст. 1173, 1174 

цього Кодексу». 
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РОЗДІЛ 2. УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

ВІДШКОДУВАННЯ (КОМПЕНСАЦІЇ) ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ 

ПРОТИПРАВНИМИ (НЕЗАКОННИМИ) РІШЕННЯМИ, ДІЯМИ 

ТА/АБО БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ СУДУ 

 

2.1. Протиправність (незаконність) рішень, дій та/або бездіяльності 

суду  

 

Однією із загальних умов виникнення зобов’язань відшкодування 

(компенсації) шкоди є протиправність поведінки заподіювача шкоди. В актах 

цивільного законодавства відсутнє визначення поняття протиправності. 

Проте питання про поняття протиправності в цивільному праві не є новим в 

юридичній науці. Визначення протиправності надавалися як дослідниками 

загальних проблем юридичної відповідальності [214, с. 324; 233, с. 25; 234; 

235, с. 10; 236, с. 254], так і фахівцями в галузі цивільно-правової 

відповідальності [237; 238, с. 184, 187; 239; 240]. Однак майже всі дослідники 

висловлювали позицію про те, що різні види юридичної відповідальності 

мають свої особливості, тому критерії протиправності в кримінальному праві 

не можна беззастережно застосовувати до цивільних правовідносин. 

В цілому можна зазначити, що в доктрині цивільного права склалося 

декілька основних концепцій (теорій) щодо поняття протиправності 

(протиправної поведінки) як умови відшкодування заподіяної шкоди: 

об’єктивна (нормативістська) та об’єктивно-суб’єктивна [241, с. 70-72]. 

Об’єктивна (нормативістська) теорія ґрунтується на розумінні протиправної 

поведінки виключно як такої поведінки, що порушує об’єктивні норми права, 

які спрямовані на охорону певного інтересу потерпілого. Такий підхід до 

розуміння протиправності характерний переважно для науки кримінального 

права, хоча існують його прихильники і серед цивілістів [242, с. 16]. Суть же 

об’єктивно-суб’єктивної теорії протиправності полягає у тому, що 

протиправною вважається поведінка, що порушує суб’єктивні цивільні права 
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в результаті порушення особою об’єктивних норм права (приписів 

законодавства) [243, с. 6]. Тобто для визначення поведінки як протиправної 

необхідна наявність одночасно двох критеріїв: порушення суб’єктивного 

права особи, її майнових або особистих немайнових інтересів, а також 

порушення норм права (норм-заборон або норм-приписів) чи тих 

об’єктивних правил поведінки, які закріплені в нормах права. На нашу 

думку, слід погодитися з позицією О.О. Отраднової [110, с. 117-118] щодо 

широкого розуміння протиправності у деліктних правовідносинах. Тобто 

протиправним є будь-яке діяння, яке спричинило порушення суб’єктивних 

прав особи, заподіяння шкоди її майновим або особистим немайновим 

інтересам, якщо особа не була уповноважена на заподіяння шкоди. 

Протиправність заподіяння шкоди презюмується, а правомірність діяння - 

доводиться делінквентом.   

При цьому необхідно звернути увагу на позицію тих науковців [244, с. 

91-93; 185, с. 104-105; 245, с. 31], котрі вважають, що протиправність при 

заподіянні шкоди органами державної влади набуває специфічного, 

особливого характеру та змісту: в цих правовідносинах наявна «подвійна», 

комплексна протиправність, що має як приватно-правову (цивільну), так і 

публічно-правову (адміністративно-правову, кримінальну процесуальну) 

складові. Тобто при вирішенні питання настання деліктної відповідальності 

держави за шкоду, завдану в ході здійснення владних повноважень, цивільна 

протиправність заподіяної шкоди буде виражатися в публічній 

протиправності власне владного діяння, що спричинило шкоду. У 

досліджуваних правовідносинах факт заподіяння шкоди не є ознакою 

протиправності, а правомірність чи протиправність трансформується у 

законність чи незаконність відповідно. В цьому випадку вина повинна 

визначатися не як вина у заподіянні шкоди, а як вина у здійсненні 

протиправного (незаконного) діяння. У межах цих правовідносин існує 

конфлікт презумпцій протиправності та правомірності заподіяння шкоди в 

приватному (цивільному) та публічному праві. Виходячи із зазначеного, 
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науковці констатують, що вина і протиправність не повинні в даному 

випадку розглядатися з позицій генерального делікту. Крім того невдалою 

вважають чинну редакцію статей 1173-1176 ЦК України, оскільки 

застосування термінів «незаконний» та «незалежно від вини» є прийнятним 

лише для конструкції генерального делікту, відповідно до якої вина повинна 

розглядатися як вина у заподіянні шкоди, а протиправність – як 

протиправність власне заподіяння шкоди. Хоча з цього приводу в правовій 

доктрині існує і протилежна позиція: при визначенні протиправності держави 

слід керуватися загальним правилом генерального делікту, з якого має 

випливати положення, що будь-яке заподіяння шкоди органами влади та їх 

посадовими особами протиправне, крім випадків, прямо передбачених 

законом. Іншими словами, для зобов’язань, що виникають із заподіяння 

шкоди державою, не слід робити виключення із системи генерального 

делікту [201, с. 28]. 

На нашу думку, слід погодитися з позицією науковців, котрі вважають, 

що протиправність у зобов’язаннях із заподіяння шкоди органами державної 

влади (в тому числі, і судової) не повинна розглядатися з позицій 

генерального делікту. У цих випадках діє спростовна презумпція 

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

процесуальної сумлінності, добросовісності суду
23

), що обумовлює 

перерозподіл тягаря доведення (доказування): особа, якій заподіяно шкоду, 

повинна надати докази протиправності рішень, дій, бездіяльності суду, що 

включає в себе не лише факти порушення норм права України та 

суб’єктивних прав/свобод/охоронюваних законом інтересів конкретної 

особи, але й низку інших складових: порушення загальновизнаних принципів 

і норм міжнародного права, а також норм міжнародних договорів; порушення 

загально-правових і галузевих (засад цивільного законодавства) принципів; 

                                                           
23

 Формули цієї правової презумпції віднаходимо ще в римському приватному праві: quivis praesumitur bonus 

dones probetur contrarium (кожен вважається чесним, поки не доведено протилежне), bona fides semper 

praesumitur, nisi malam fidem adesse probetur (сумлінність, добросовісність припускається завжди, якщо не 

доведено злого умислу), malum non praesumitur (зле не презюмується). З цього приводу детальніше див.: 

[246, с. 130]. 
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порушення положень, передбачених договором; зловживання правом тощо, 

перелік яких не є вичерпним. При цьому, розуміння протиправності судового 

рішення, як і дії чи бездіяльності судового органу, не обмежується виключно 

їх незаконністю
24

. Тому слушною вбачається позиція науковців [249, с. 69; 

205, с. 167; 13, с. 136-137], котрі пропонують замість поняття «незаконний» 

використовувати поняття «неправомірний», «протиправний» або, навіть, 

«несправедливий». У зв’язку із зазначеним та з огляду на положення чинного 

законодавства, що регулює досліджувану сферу правовідносин, в даній 

роботі використовуватиметься категорія «протиправність (незаконність)» 

рішень, дій чи бездіяльності суду. Однак вважаємо, що перспективним для 

законодавства України є внесення змін до низки нормативно-правових актів, 

що регулюють відносини по відшкодуванню (компенсації) шкоди, заподіяної 

органами судової влади, в частині заміни категорії «незаконні рішення, дії чи 

бездіяльність» на «неправосудні рішення, протиправні дії чи бездіяльність». 

Крім того переконані, що органи судової влади, незважаючи на ширші 

межі суддівського розсуду та дискреційних повноважень, не уповноважені на 

заподіяння шкоди у процесі виконання ними судової функції держави, про 

що свідчить аналіз положень Основного Закону України, що є нормами 

прямої дії. Згідно зі ст.ст. 3, 6, 8, 19 Конституції України [101] права і 

свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави; держава відповідає перед людиною за свою діяльність; в Україні 

визнається і діє принцип верховенства права, а органи державної (у тому 

числі, судової) влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. В силу ст. 124 правосуддя в 

Україні здійснюють виключно суди; делегування функцій судів, а також 

привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не 

допускаються. Згідно же зі ст. 129-1, суд ухвалює рішення іменем України; 

                                                           
24

 Законність є лише однією з вимог, що висуваються до судових рішень. Зокрема, з огляду на ст. 6 ЄКПЛ 

«Право на справедливий суд», кожному гарантується право на публічне, вмотивоване та своєчасне судове 

рішення. З цього приводу див.: [247, с. 51, 55-56; 248]. 
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судове рішення є обов’язковим до виконання; держава забезпечує виконання 

судового рішення у визначеному законом порядку. До того ж аналіз названих 

конституційних норм дозволяє стверджувати про існування в Україні 

зазначеної вище презумпції правомірності рішень, дій, бездіяльності суду, 

котра може бути спростована лише у встановленому законом порядку, 

шляхом перегляду справи чи оскарження судового рішення. При цьому з 

урахуванням концепції res judicata, загального принципу права nemo iudex 

idoneus in propria causa та з огляду на офіційне тлумачення положення ч. 2 

ст. 19 Конституції [250], норми Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» [105, ст. ст. 13, 14], судові рішення не можуть бути переглянуті 

іншими органами чи особами поза межами судочинства, за винятком рішень 

про амністію та помилування. Органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи не можуть приймати рішення, які 

скасовують судові рішення або зупиняють їх виконання. 

Слід підкреслити, що існують три основних форми протиправної 

поведінки, внаслідок якої може бути заподіяно шкоду: рішення, дії, 

бездіяльність [251]. Рішення і дії як форми вияву протиправної поведінки 

зазвичай збігаються, оскільки вони виражають певну активність, здійснювану 

суб’єктом права діяльність. Відмінність між ними полягає у тому, що 

рішення – різновид активних дій, які здійснюються суб’єктами права 

(наприклад, державними органами, їх службовими чи посадовими особами), 

підлягають відповідному зовнішньому оформленню, завдяки чому вони 

стають придатними для правозастосування. Зовнішній вияв протиправної 

поведінки цілком можливий діями, вчинюваними і без їхнього спеціального 

оформлення. Протиправній дії як формі протиправної поведінки відповідає 

юридичний обов’язок утримуватися від здійснення посягань на встановлені 

нормами права заборони та на охоронювані законом суб’єктивні права інших 

осіб [165, с. 58]. При цьому в юридичній науці питання про бездіяльність як 

одну з форм протиправної поведінки протягом тривалого часу залишалося 

дискусійним, особливо в контексті його співвідношення з проблемою 
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причинно-наслідкового зв’язку [252; 253]. Так, деякі науковці повністю 

заперечували каузальну силу бездіяльності [254]. Інші ж (переважно 

філософи науки, серед яких – проф. Філ Дав (англ. Phil Dowe) [255, с. 189-

196] дотримувалися менш радикальних поглядів, наголошуючи на тому, що 

даній формі протиправної поведінки притаманна так звана квазікаузальна 

сила, чи взагалі стверджували про каузальну силу бездіяльності нарівні з 

діями/діяльністю (Джонатан Шейффер (англ. Jonathan Schaffer) [256, с. 197-

216]. Що ж стосується сфери деліктних зобов’язань, то набула поширення 

позиція, за якою якщо на особу і покладається відповідальність за 

бездіяльність, то така відповідальність не є відповідальністю за завдання 

шкоди, а лише «відповідальністю за неусунення фактору, що причинно 

пов’язаний зі шкодою, причому враховується та частина шкоди, яка могла би 

бути усунена, якби суб’єкт здійснив дію/діяльність, яку він зобов’язаний був 

здійснити» [257, с. 146]. Фактично ця точка зору ґрунтується на 

«механічному» розумінні причинно-наслідкового зв’язку. Якщо ж виходити з 

логічного розуміння цієї категорії, то каузальний характер бездіяльності 

сумнівів не викликає. З огляду на зазначене, вважаємо за необхідне 

зауважити, що особливістю зобов’язань відшкодування (компенсації) шкоди, 

заподіяної органами судової влади, є можливість прояву усіх трьох форм 

протиправної поведінки, а саме: рішень, дій і бездіяльності. 

При цьому попередньо проведений аналіз міжнародного, регіонального 

та національного рівнів правового регулювання досліджуваних відносин 

дозволяє констатувати багатоманітність підходів правових систем щодо 

визначення поняття та переліку протиправних рішень, дій і бездіяльності 

судових органів, внаслідок яких може бути заподіяно шкоду (детальніше див. 

таблицю
25

).  

Країна Надмірна 

тривалість 

провадження у 

справі 

Невиконання 

судових рішень 

Незаконний 

(необґрунтований, 

безпідставний) 

арешт 

Несправедливе 

(протиправне, 

незаконне) 

засудження 

                                                           
25

 Дані таблиці наведено у відповідності до даних Звітів Європейської комісії з питань ефективності 

правосуддя Ради Європи (CEPEJ) «Європейські судові системи: ефективність і якість правосуддя» видання 

2014 р., дані 2012 р. [258, с. 99-103] та видання 2016 р., дані 2014 р. [259, с. 179]. 
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Австрія ˅ ˅ ˅ ˅ 

Азербайджан ˅ ˅ ˅ ˅ 

Албанія  ˅ ˅ ˅ 

Андорра ˅ ˅ ˅ ˅ 

Бельгія ˅  ˅  

Болгарія ˅ ˅ ˅ ˅ 

Боснія і Герцеговина ˅ ˅ ˅ ˅ 

Вірменія   ˅ ˅ 

Греція ˅ ˅ ˅ ˅ 

Грузія   ˅  

Данія ˅  ˅ ˅ 

Естонія   ˅ ˅ 

Ізраїль ˅  ˅ ˅ 

Ірландія ˅ ˅ ˅ ˅ 

Ісландія ˅  ˅ ˅ 

Іспанія ˅ ˅ ˅ ˅ 

Італія ˅  ˅ ˅ 

Кіпр ˅ ˅ ˅ ˅ 

Латвія   ˅ ˅ 

Литва ˅  ˅ ˅ 

Люксембург   ˅ ˅ 

Македонія ˅ ˅ ˅ ˅ 

Мальта ˅  ˅  

Молдова ˅ ˅ ˅ ˅ 

Монако    ˅ 

Нідерланди   ˅ ˅ 

Німеччина ˅ ˅ ˅ ˅ 

Норвегія ˅ ˅ ˅ ˅ 

Польща ˅ ˅ ˅ ˅ 

Португалія ˅ ˅ ˅ ˅ 

Росія ˅ ˅ ˅ ˅ 

Румунія ˅ ˅ ˅ ˅ 

Сербія ˅ ˅ ˅ ˅ 

Словаччина ˅  ˅ ˅ 

Словенія ˅  ˅ ˅ 

Сполучене 

Королівство – 

Англія й Уельс 

  ˅ ˅ 

Сполучене 

Королівство – 

Північна Ірландія та 

Шотландія 

  ˅  

Туреччина  ˅ ˅ ˅ 

Угорщина ˅ ˅ ˅ ˅ 

Фінляндія ˅  ˅ ˅ 

Франція ˅ ˅ ˅ ˅ 

Хорватія ˅  ˅ ˅ 

Чехія ˅  ˅ ˅ 

Чорногорія ˅ ˅ ˅ ˅ 

Швейцарія ˅  ˅ ˅ 

Швеція ˅ ˅ ˅ ˅ 

Кількість країн 

загалом (у підсумку) 

35 24 45 42 
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Так, у державах типу І (в першу чергу, Сполученому Королівстві [260]) 

протиправна діяльність/бездіяльність органів судової влади в ході 

кримінального переслідування трактується як судова помилка («miscarriage 

of justice» у вузькому розумінні [129, с. 16]). Такий же підхід простежується 

на міжнародному (п. 6 ст. 14 Міжнародного пакту) та регіональному (ст. 3 

Протоколу № 7 до ЄКПЛ, ст. 10 АКПЛ) рівнях. Тобто встановлено право 

особи на одержання компенсації за судову помилку (в перекладі на англ. - 

«miscarriage of justice»), допущену при здійсненні кримінального 

провадження, перш за все, за помилкове засудження особи. Нормативне 

визначення поняття «судова помилка» («miscarriage of justice») чи критерії 

його конкретизації на міжнародному та регіональному рівнях правового 

регулювання відносин компенсації шкоди, заподіяної внаслідок 

протиправних рішень, дій чи бездіяльності правоохоронних і судових 

органів, відсутні. Протилежний підхід - наявність нормативного визначення 

згаданого поняття або критеріїв конкретизації його змісту - спостерігається 

на рівні національних правових систем (уже згаданого Сполученого 

Королівства [128]), у багатьох з яких таке визначення надається в рамках так 

званих компенсаторних програм (compensatory schemes) [261]. У цьому 

контексті доречно звернутися до дисертаційного дослідження К.М. Шерр [45, 

с. 154-155], за результатами проведення якого автор дійшла наступного 

висновку: незважаючи на розповсюдженість компенсаторних програм 

(зокрема, і в сфері компенсації за допущені судові помилки), віднесення цих 

програм до прикладів цивільної відповідальності держави є вкрай сумнівним, 

оскільки, як правило, випадки помилкового засудження особи не призводять 

ані до особистої відповідальності суддів, ані до відповідальності держави. 

Натомість ці випадки зазвичай слугують підставою для безпосередньої 

абсолютної відповідальності держави у формі виплати потерпілій особі 

адекватної компенсації, розмір/межі якої попередньо встановлені законом, 

що унеможливлює гарантування компенсації шкоди у повному обсязі з 

урахуванням фактичних обставин кожного конкретного випадку. Внаслідок 
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цього компенсаторні програми, що існують у Сполученому Королівстві, 

тяжіють радше до програм соціального захисту (забезпечення) або 

добровільних (ex-gratia) платежів, аніж деліктних позовів. 

Крім того, у зарубіжній і вітчизняній правовій доктрині детально 

розкрито питання про сутність та значення «судової помилки» («miscarriage 

of justice»). При цьому слід звернути увагу на те, що доктринальне 

визначення та змістовне наповнення цього поняття не завжди співпадає з 

його нормативним розумінням (зокрема, в тих державах, у законодавстві 

яких воно передбачено). Так, деякі зарубіжні науковці [129, с. 16-17] 

вважають за необхідне трактувати категорію «судова помилка» («miscarriage 

of justice») у кількох (щонайменше, двох) значеннях: вузькому (як 

зазначалося вище, йде мова про судову помилку при здійсненні лише 

кримінального провадження) та широкому (судова помилка при здійсненні 

правосуддя, незалежно від категорії справ, що може полягати не лише у 

прийнятті незаконного остаточного рішення у справі, але й інших незаконних 

діях або бездіяльності). Також існує група дослідників
26

, котрі вживають 

поняття «судова помилка» переважно в контексті цивільного судочинства як 

одну з найпоширеніших форм протиправної/об’єктивно протиправної 

поведінки посадових осіб органів судової влади. Що ж до компенсації шкоди, 

завданої під час кримінального провадження, то пропонується інший, аніж на 

міжнародному та регіональному рівнях, підхід щодо визначення форм 

протиправної поведінки судових органів та їх посадових осіб: шляхом 

наведення переліку протиправних (незаконних) рішень, дій і бездіяльності, 

що можуть призвести до заподіяння шкоди та набувати ознак кримінального 

правопорушення (злочину), дисциплінарного проступку або ж помилки [265; 

                                                           
26

 Слід зазначити, що й серед представників цієї позиції існує дискусія щодо розуміння сутності судової 

помилки: це неспівпадіння результату судової діяльності з метою цивільного судочинства (захистом 

порушених прав), що може мати місце лише при ухваленні остаточного рішення у справі, в якому й 

закріплений такий результат: див. [262, с. 6; 263, с. 12]; це є багатоаспектне правове явище, що має кілька 

форм виразу: гносеологічний (обумовлений дефектом в предметі розумової діяльності або порушенням 

законів логічного мислення висновок судді у зв’язку з розглядом конкретної цивільної справи); 

праксеологічний (ненавмисна протиправна діяльність (бездіяльність) судді, що призводить до недосягнення 

мети цивільного судочинства або створює загрозу недосягнення такої мети); телеологічний (об’єктивно 

протиправний результат судової діяльності, що виражається у відсутності захисту порушених, невизнаних 

або оспорюваних прав, свобод, законних інтересів осіб) аспекти: див. [264, с. 7]. 
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266; 267; 268; 3; 4; 5]. Тобто в цьому випадку «судова помилка» 

розглядається не як родове поняття по відношенню до інших форм 

протиправної поведінки, а лише як одне з видових понять у складі різних 

типів/видів правової поведінки. По суті, аналогічний підхід простежується і 

на національному рівні правового регулювання досліджуваної сфери 

відносин (не лише вітчизняному, але й більшості зарубіжних національних 

правових систем). 

На нашу думку, на основі проведеного аналізу міжнародного, 

регіонального та національного рівнів правового регулювання відносин 

відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної органами судової влади, а 

також доктринальних підходів щодо цього питання, можна зробити висновок 

про доцільність використання конструкцій «протиправні рішення, дії, 

бездіяльність», або «протиправна діяльність/бездіяльність», або 

«протиправне діяння у формі правопорушення» тощо, для позначення різних 

форм протиправної поведінки. Вважаємо, що поняття «судова помилка» 

(«miscarriage of justice»), за своїм змістом та обсягом, не може набувати 

характеру родового поняття та використовуватися як загальне поняття 

(тобто, як аналог поняття «протиправна поведінка») щодо конкретних понять 

(форм протиправної поведінки). Тому в цій частині вважаємо недоцільною 

імплементацію положень міжнародних актів у національне законодавство, з 

огляду на зобов’язання держави по дотриманню належного рівня гарантій 

прав і свобод особи, недопущення звуження змісту чи обсягу таких прав і 

свобод, а також забезпечення ефективного механізму їх захисту у випадку 

порушення, невизнання або оспорювання [269, с. 161]. 

Отже, як уже раніше зазначалося, в законодавстві України закріплено 

конструкцію протиправної поведінки посадових осіб органів судової влади у 

виді «незаконні рішення, дії чи бездіяльність». При цьому логічно виникає 

запитання про те, чи є перелік законодавчо встановлених «незаконних 

рішень, дій чи бездіяльності суду» вичерпним (закритим). Виходячи зі 

системного тлумачення положень ст. 1176 ЦК України [103] (насамперед, ч. 
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1 та ч. 6 цієї статті) та ст. 1 Закону України «Про порядок відшкодування 

шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, 

прокуратури і суду» [106] (далі – ЗУ № 266/94-ВР), можна зробити висновок 

про невичерпний (відкритий) характер переліку різних форм протиправної 

поведінки органів судової влади та їх посадових осіб, що можуть призвести 

до заподіяння шкоди особі. При цьому законодавець звертає окрему увагу на 

ті рішення, дії чи бездіяльність суду, протиправність (незаконність) яких 

призводить до істотного обмеження чи порушення прав, свобод та законних 

інтересів особи, а саме: незаконне засудження
27

, незаконне притягнення до 

кримінальної відповідальності
28

 (відповідно до ЗУ № 266/94-ВР - незаконне 

повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення [104, 

ст.ст. 276-279]), незаконне застосування запобіжного заходу, незаконне 

затримання
29

 (згідно ЗУ № 266/94-ВР - незаконне взяття і тримання під 

вартою), а також відповідно до ЗУ № 266/94-ВР: незаконне проведення в ході 

кримінального провадження обшуку, виїмки, незаконне накладення арешту 

на майно, незаконне відсторонення від роботи (посади) та інші процесуальні 

дії, що обмежують права громадян [104, гл. 10, 14-17, 20, ст. 333], незаконне 

застосування адміністративного арешту [281, ст. 32] чи виправних робіт [281, 

ст. 31], незаконна конфіскація майна [281, ст. 29; 282, ст. 59], незаконне 

накладення штрафу [281, ст. 27; 282, ст. 53], незаконне проведення 

оперативно-розшукових заходів, передбачених законами України «Про 

оперативно-розшукову діяльність», «Про  організаційно-правові основи 

боротьби з організованою злочинністю» та іншими актами законодавства 

                                                           
27

 Очевидно, що незаконне засудження згадується першим у переліку протиправних діянь судових органів 

небезпідставно, оскільки це діяння завжди призводить до заподіяння шкоди особі. При цьому питання 

адекватності обсягу та складу, ефективності механізму компенсації такої шкоди залишаються одними з 

найбільш проблемних та дискусійних як у вітчизняній, так і в зарубіжній доктрині та практиці. Див., 

наприклад: [270; 271; 272, с. 227-269; 273; 274; 275; 276, с. 6-7; 277, с. 25, 41-43]. 
28

 Притягнення до кримінальної відповідальності, як стадія кримінального переслідування, починається з 

моменту пред’явлення особі обвинувачення у вчиненні злочину (п. 3 мотивувальної та п. 1.2. резолютивної 

частин рішення Конституційного Суду України у справі про депутатську недоторканність [278]). 

Притягнення до кримінальної відповідальності - стадія кримінального провадження, яка починається з 

моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення [104, п. 14 ч. 1 ст. 3]. 
29

 Запобіжними заходами є: особисте зобов’язання; особиста порука; застава; домашній арешт; тримання під 

вартою. Тимчасовим запобіжним заходом є затримання особи. Див.: [104, гл. 18; 279; 280]. 



93 

 

[104, гл. 21], при здійсненні яких завдана шкода відшкодовується 

(компенсується) в повному обсязі незалежно від вини посадових осіб суду. 

При цьому ряд дослідників [283; 284; 285], з урахуванням підходів практики 

ЄСПЛ як джерела права в Україні [286, ст. 17], пропонує розширити перелік 

протиправних діянь правоохоронних і судових органів та їх посадових осіб, 

додатково встановивши такі умови об’єктивної (абсолютної, суворої) 

відповідальності держави: неналежні умови тримання під вартою, 

несвоєчасний допуск захисника до справи і надання правової допомоги, 

нелюдське та жорстоке поводження під час кримінального переслідування 

[124]; порушення проведення процедури видачі осіб, які вчинили 

кримінальне правопорушення (екстрадиції) [287, с. 105-106]
30

. Вважаємо, що 

ця позиція заслуговує на увагу, а потреба розширення кола протиправних 

діянь судді/суду, внаслідок яких особі може бути заподіяно шкоду, 

залишається актуальною і досі. 

Як уже було зазначено вище, протиправність рішень, дій чи 

бездіяльності суду може полягати в порушенні загальновизнаних принципів
31

 

і норм міжнародного права
32

, а також норм міжнародних договорів. Так, з 

огляду на п.п. 3, 4, 8, 20 Постанови Пленуму Вищого спецiалiзованого суду 

України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ «Про застосування 

судами міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя» [290], 

застосовуючи міжнародні договори України під час здійснення правосуддя, 

суди повинні враховувати, що чинні міжнародні договори України 

підлягають сумлінному дотриманню Україною відповідно до норм 

                                                           
30

 З цього приводу також див. рішення ЄСПЛ у справах: «Дубовик проти України» [288, §§ 71-75] і 

«Кабулов проти України» [289, §§ 155, 159]. 
31

 Під загальновизнаними принципами міжнародного права згідно зі Статутом ООН, Декларацією про 

принципи міжнародного права, що стосується дружніх відносин і співробітництва між державами 

відповідно до Статуту ООН 1970 р., судам слід розуміти основні імперативні норми міжнародного права, які 

приймаються і визнаються міжнародною спільнотою держав у цілому і відхилення від яких є 

неприпустимим. При цьому згідно зі ст. 64 Віденської конвенції, якщо виникає нова імперативна норма 

загального міжнародного права, то будь-який існуючий міжнародний договір, який суперечить цій нормі, 

стає недійсним і припиняється. До загальновизнаних принципів міжнародного права належать, зокрема, 

принцип поваги до основних прав людини та основних свобод і принцип сумлінного дотримання і 

добросовісного виконання міжнародних зобов’язань. 
32

 Під загальновизнаною нормою міжнародного права слід розуміти правило поведінки, що приймається і 

визнається міжнародною спільнотою держав у цілому як юридично обов’язкове. 



94 

 

міжнародного права. Враховуючи положення ст. 9 Конституції України, ст. 

26 Віденської конвенції, ст.ст. 15, 19 Закону № 1906-IV, міжнародно-

правовий принцип сумлінного виконання міжнародних зобов’язань, при 

здійсненні правосуддя суди повинні враховувати, що існує пріоритет 

міжнародного договору України, згода на обов’язковість якого надана 

Верховною Радою України, над національним законом та іншими актами 

законодавства, крім Конституції України. Тобто якщо таким міжнародним 

договором встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством 

України, то застосовуються правила міжнародного договору України. У п. 8 

цієї же Постанови наведено примірний перелік випадків застосування судами 

при здійсненні правосуддя чинних міжнародних договорів України. В силу 

же п. 14 Постанови суди при здійсненні правосуддя можуть застосовувати 

норми міжнародних договорів безпосередньо як частину законодавства 

України, якщо вжиття відповідних заходів належить до компетенції суду або 

якщо вони сформульовані в міжнародному договорі як норми прямої дії; як 

норми прямої дії підлягають застосуванню судом, зокрема, норми 

міжнародних договорів України, які закріплюють права людини та 

основоположні свободи. Крім того, ЄСПЛ надавав автономне значення 

термінам, що використовуються в тексті Конвенції та протоколів до неї, з 

огляду на відмінність термінів, що використовуються в законодавстві різних 

держав - сторін Конвенції для позначення однакових правових явищ. ЄСПЛ 

визначив такими, що мають автономне значення, не залежне від того, яке 

надається в правових системах держав - учасниць Конвенції, такі поняття: 

«цивільні права і обов’язки», «кримінальне обвинувачення» (п. 1 ст. 6 

Конвенції), «обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення» 

(п.п. 2 і 3 ст. 6 Конвенції), «майно» (ст. 1 Першого протоколу до Конвенції), 

«законне ув’язнення», «затримання або арешт» (п. 1 ст. 5 Конвенції), 

«житло» (п. 1 ст. 8 Конвенції), «приватне і сімейне життя» (п. 1 ст. 8 

Конвенції), «розумний строк судового розгляду» (п. 1 ст. 6 Конвенції) (п. 13 

Постанови). З урахуванням зазначеного вважаємо, що якщо при ухваленні 
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судового рішення, здійсненні іншої процесуальної дії чи бездіяльності судом 

допущено порушення загальновизнаних принципів і норм міжнародного 

права та/чи норм міжнародних договорів, що спричинило відповідно 

порушення суб’єктивних прав особи, заподіяння шкоди її майновим або 

особистим немайновим інтересам, то відшкодування (компенсація) 

заподіяної шкоди у повному обсязі гарантується державою незалежно від 

вини посадових осіб суду [з можливістю пред’явлення зворотної вимоги до 

винної посадової особи] навіть за відсутності релевантних положень про 

підстави й умови виникнення зобов’язальних відносин по її відшкодуванню 

(компенсації) на рівні національного законодавства. 

У зв’язку з усім вище вказаним доцільно звернути окрему увагу на 

випадки можливої бездіяльності суду (судді) у формі 

невиконання/неналежного виконання ним функції судового контролю 

(загальних обов’язків щодо захисту прав людини [104, ст. 206]), що призвело 

до порушення (чи створило реальну загрозу порушення) суб’єктивних прав 

особи, заподіяння шкоди її майновим або особистим немайновим інтересам. 

У цьому контексті на ретельний аналіз заслуговує рішення Конституційного 

Суду України від 1 червня 2016 року № 2-рп/2016 у справі про судовий 

контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу 

[291], за наслідками прийняття якого визнано таким, що не відповідає 

Конституції України (є неконституційним), положення третього речення ч. 1 

ст. 13 Закону України «Про психіатричну допомогу» від 22 лютого 2000 р. № 

1489-III з наступними змінами у взаємозв’язку з положенням ч. 2 цієї статті 

стосовно госпіталізації особи, визнаної у встановленому законом порядку 

недієздатною, до психіатричного закладу на прохання або за згодою її 

опікуна за рішенням лікаря-психіатра без судового контролю, а також 

рекомендовано Верховній Раді України невідкладно привести положення 

законодавства України у сфері надання психіатричної допомоги у 

відповідність до цього рішення. На думку КСУ, системний аналіз 

законодавства України дає підстави стверджувати, що недієздатні особи є 



96 

 

особливою категорією людей (фізичних осіб), які внаслідок хронічного, 

стійкого психічного розладу тимчасово або постійно не можуть самостійно 

на власний розсуд реалізовувати майнові та особисті немайнові права, 

виконувати обов’язки й нести юридичну відповідальність за свої діяння. 

Недієздатним особам мають надаватися правові можливості для задоволення 

індивідуальних потреб, реалізації та захисту їх прав і свобод. Хоча за станом 

здоров’я недієздатні особи не спроможні особисто реалізовувати окремі 

конституційні права і свободи, у тому числі право на свободу та особисту 

недоторканність, вони не можуть бути повністю позбавлені цих прав і 

свобод, тому держава зобов’язана створити ефективні законодавчі механізми 

та гарантії для їх максимальної реалізації. КСУ виходив з того, що серед 

фундаментальних цінностей дієвої конституційної демократії є свобода, 

наявність якої у особи є однією з передумов її розвитку та соціалізації. Право 

на свободу є невід’ємним та невідчужуваним конституційним правом 

людини і передбачає можливість вибору своєї поведінки з метою вільного та 

всебічного розвитку, самостійно діяти відповідно до власних рішень і 

задумів, визначати пріоритети, робити все, що не заборонено законом, 

безперешкодно і на власний розсуд пересуватися по території держави, 

обирати місце проживання тощо. Право на свободу означає, що особа є 

вільною у своїй діяльності від зовнішнього втручання, за винятком 

обмежень, які встановлюються Конституцією та законами України. При 

вирішенні цієї справи КСУ врахував і приписи чинних міжнародних 

договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та 

практику тлумачення і застосування цих договорів міжнародними органами, 

юрисдикцію яких визнала Україна, зокрема ЄСПЛ, аналіз яких дав підстави 

для висновку про необхідність здійснення судового контролю над 

втручанням у право на свободу та особисту недоторканність психічнохворої 

особи під час її госпіталізації до психіатричного закладу без її згоди. Суд 

наголосив, що госпіталізація недієздатної особи до психіатричного закладу 

на підставі ст. 13 Закону є обмеженням її права на свободу та особисту 
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недоторканність, закріпленого у ст. 29 Конституції України, а тому має 

відбуватися відповідно до критеріїв, визначених у цьому рішенні. 

Встановлена у Законі процедура госпіталізації недієздатної особи до 

психіатричного закладу на прохання або за згодою її опікуна за рішенням 

лікаря-психіатра не передбачає судового контролю за такою госпіталізацією, 

оскільки законодавець фактично розглядав її як добровільну, хоча 

госпіталізація недієздатної особи відбувається без надання нею усвідомленої 

згоди. КСУ вважає, що така госпіталізація за своєю природою та наслідками 

є непропорційним обмеженням конституційного права недієздатної особи на 

свободу та особисту недоторканність, тому вона має здійснюватися з 

дотриманням конституційних гарантій захисту прав і свобод людини і 

громадянина, з урахуванням зазначених міжнародно-правових стандартів, 

правових позицій КСУ та виключно за рішенням суду відповідно до вимог 

ст. 55 Основного Закону України. Держава, виконуючи свій головний 

обов’язок - утвердження і забезпечення прав і свобод людини (ч. 2 ст. 3 

Конституції України) - повинна не тільки утримуватися від порушень чи 

непропорційних обмежень прав і свобод людини, але й вживати належних 

заходів для забезпечення можливості їх повної реалізації кожним, хто 

перебуває під її юрисдикцією. З цією метою законодавець та інші органи 

публічної влади мають забезпечувати ефективне правове регулювання, яке 

відповідає конституційним нормам і принципам, та створювати механізми, 

необхідні для задоволення потреб та інтересів людини. При цьому посилена 

увага має бути зосереджена на особливо вразливих категоріях осіб, до яких 

належать, зокрема, особи з психічними розладами. ЄСПЛ, застосовуючи ст. 5 

Конвенції, виходить із того, що ця стаття встановлює позитивний обов’язок 

держави щодо захисту свободи осіб, які перебувають під її юрисдикцією, 

інакше існувала б значна прогалина в захисті від свавільного затримання, що 

було б несумісним з важливістю особистої свободи у демократичному 

суспільстві, тому держава повинна вживати заходів, що забезпечують 

ефективний захист вразливих осіб (п. 102 рішення у справі «Шторк проти 
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Німеччини» від 16 червня 2005 р.; п. 120 рішення у справі «Станєв проти 

Болгарії» від 17 січня 2012 р.). Таким чином, до моменту законодавчого 

врегулювання питання забезпечення судового контролю за госпіталізацією 

до психіатричного закладу недієздатної особи на прохання або за згодою її 

опікуна за рішенням лікаря-психіатра така госпіталізація можлива лише за 

рішенням суду. При цьому, в контексті аналізу даного рішення 

Конституційного Суду України на самостійний розгляд заслуговує Окрема 

думка судді Конституційного Суду України І.Д. Сліденка [292], відповідно 

до якої категорія «усвідомлена згода особи» в принципі не може 

застосовуватися до осіб, визнаних у законному порядку недієздатними. 

Опікун є елементом «in loco», який репрезентує усвідомлену згоду. Власне 

для цього український законодавець і використав проміжний елемент в 

механізмі госпіталізації - опікуна, запровадивши для даного випадку 

непрямий судовий контроль, оскільки особа опікуна визначається судом. Для 

романо-германської системи права характерне мультигарантування прав і 

свобод - судовим, непрямим судовим, квазісудовим і позасудовим порядком, 

в тому числі через сукупну дію вказаних чинників. У загальному же праві 

концепція необмеженого судового контролю не підлягає сумніву по тій 

простій причині, що ніякий інший контроль не є для цієї системи ні 

природнім, ні навіть можливим. Для романо-германського права, в тому 

числі через системний поділ права на приватне і публічне, характерне 

використання інститутів приватного права (опіка) для забезпечення 

функціонування права публічного (права і свободи). З огляду на зазначене, 

І.Д. Сліденко вважає, що КСУ вийшов за межі власних повноважень і 

самостійно врегулював суспільні відносини у спосіб, не передбачений ані 

Конституцією України, ані українським законодавством.  

Не надаючи оцінку процедурі розгляду цієї справи, прийняття рішення 

і визначення порядку його виконання з позиції «судового активізму» [293], 

вважаємо за доцільне підкреслити, що, незважаючи на поточну відсутність 

законодавчого механізму реалізації судового контролю за госпіталізацією до 
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психіатричного закладу особи, визнаної у встановленому законом порядку 

недієздатною, у чинному законодавстві України вже існують положення, в 

яких передбачено покладення на суддів (слідчих суддів) обов’язків щодо 

захисту прав людини в разі обмеження/позбавлення її свободи внаслідок 

застосування запобіжних заходів у рамках кримінального провадження 

(йдеться про ст. 206 чинного КПК України). По суті, зміст цієї статті 

відображає приписи чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України, та практику тлумачення і 

застосування цих договорів міжнародними органами, юрисдикцію яких 

визнала Україна (насамперед, ЄСПЛ). До того ж норма цієї статті є яскравим 

прикладом імплементації інститутів, притаманних англо-американській 

правовій системі, у систему права держави, що належить до іншої правової 

сім’ї. Повертаючись до аналізованого рішення Конституційного Суду 

України, вважаємо, що на даний час суди України наділені компетенцією по 

ухваленню рішень стосовно правомірності обмеження права недієздатної 

особи на свободу та особисту недоторканність у силу прямої дії норм низки 

міжнародних договорів і з огляду на практику ЄСПЛ
33

 як джерело права в 

Україні. Тому в разі поточної бездіяльності суду (судді) у формі 

невиконання/неналежного виконання ним функції судового контролю 

(загальних обов’язків щодо захисту прав людини), яка призвела до 

порушення (чи створила реальну загрозу порушення) суб’єктивних прав 

недієздатної особи, заподіяння шкоди її майновим або особистим 

немайновим інтересам, такій особі
34

 має бути гарантовано реалізацію нею 

права вимагати виплати відшкодування (компенсації). 

                                                           
33

 «Хоча не завжди необхідно, щоб процедура за п. 4 ст. 5 Конвенції щодо психічнохворих осіб мала ті ж 

гарантії, що вимагаються за п. 1 ст. 6 Конвенції для кримінального чи цивільного процесу, вона повинна 

мати судовий характер та надавати гарантії, що відповідають суті позбавлення свободи» [294, § 40]. 
34

 На регіональному (європейському) рівні спостерігається тенденція наділення недієздатних осіб правом на 

прямий доступ до правосуддя з метою поновлення їх дієздатності. Так, у справі «Станєв проти Болгарії» 

[295] ЄСПЛ дійшов висновку про порушення ст. 5 ЄКПЛ (право на свободу та особисту недоторканність) у 

зв’язку з тим, що держава не змогла вказати внутрішній засіб правового захисту, який давав би заявнику 

(особі, яку було визнано недієздатною та згодом позбавлено свободи шляхом утримання в психіатричному 

закладі) можливість оскаржити законність його утримання. Крім того, в ході вирішення справи «Наталія 

Михайленко проти України» [296, §§ 38-40], ЄСПЛ зазначив, що підхід, якого дотримується національне 

законодавство і згідно з яким особи, визнані недієздатними, не мають права на безпосередній доступ до суду 
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У зв’язку з усім вище зазначеним, пропонуємо внести зміни до норми 

ч. 1 ст. 1176 ЦК України, виклавши її у наступній редакції: 

«1. Шкода, завдана фізичній особі внаслідок її протиправного 

(незаконного) засудження, протиправного (незаконного) застосування 

примусових заходів виховного характеру, протиправного (незаконного) 

застосування примусових заходів медичного характеру, протиправного 

(незаконного) притягнення до кримінальної відповідальності, протиправного 

(незаконного) застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження у виді тимчасового обмеження у користуванні спеціальним 

правом, відсторонення від посади, арешту майна, запобіжного заходу, 

протиправного (незаконного) проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій, протиправного (незаконного) накладення адміністративного стягнення у 

вигляді арешту чи виправних робіт, а також в інших випадках істотного 

порушення суб’єктивних прав фізичної особи, заподіяння значної шкоди її 

майновим або особистим немайновим інтересам внаслідок протиправних 

(незаконних) рішень, дій або бездіяльності суду відшкодовується державою у 

повному обсязі незалежно від вини осіб, які входили до складу суду. Іншими 

випадками істотного порушення суб’єктивних прав фізичної особи, 

заподіяння значної шкоди її майновим або особистим немайновим інтересам 

внаслідок протиправних (незаконних) рішень, дій або бездіяльності суду, є, 

зокрема, випадки протиправного (незаконного) обмеження цивільної 

                                                                                                                                                                                           

з метою поновлення своєї цивільної дієздатності, не відповідає загальній тенденції, що панує на 

європейському рівні. Зокрема, порівняльний аналіз, проведений у вище наведеній справі [295, §§ 88-90] 

демонструє, що сімнадцять із двадцяти досліджених правових систем передбачали на той час безпосередній 

доступ до суду для осіб, визнаних недієздатними [295, § 243]. Більше того, щодо ситуації в Україні 

зазначається, що загальна заборона безпосереднього доступу до суду для цієї категорії осіб не залишає 

простору для винятків. У той же час національне законодавство не передбачає відповідних гарантій, тобто 

що питання поновлення цивільної дієздатності переглядатимуться судами з регулярною періодичністю. 

Насамкінець, у цій справі не було доведено, що відповідні державні органи здійснювали ефективний нагляд 

за ситуацією заявниці, включаючи виконання обов’язків її опікуном, або що вони вживали необхідних 

заходів для захисту її інтересів. З огляду на вище зазначені міркування Суд вказав, що у цій справі 

відсутність у заявниці можливості безпосередньо вимагати поновлення своєї цивільної дієздатності 

призвела до того, що це питання не розглядалося судами. Відсутність судового розгляду цього питання, яка 

серйозно вплинула на численні аспекти  життя заявниці, не можна виправдати легітимними цілями, що 

лежать в основі обмеження доступу до суду осіб, визнаних недієздатними. Обставини цієї справи спонукали 

Суд до висновку про те, що ситуація, в якій опинилася заявниця, призвела до відмови їй у правосудді щодо 

можливості забезпечення перегляду її цивільної дієздатності, тобто, мало місце порушення п. 1 ст. 6 

Конвенції. 
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дієздатності фізичної особи, у тому числі неповнолітньої особи, чи визнання 

фізичної особи недієздатною; протиправного (незаконного) визнання 

фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою; 

протиправного (незаконного) надання особі психіатричної допомоги в 

примусовому порядку; протиправних (незаконних) примусової госпіталізації 

до протитуберкульозного закладу або продовження строку примусової 

госпіталізації й інші.» 

Крім того, пропонуємо доповнити ч. 1 ст. 1176 ЦК України реченням 

такого змісту: «… Шкода, завдана юридичній особі внаслідок протиправного 

(незаконного) застосування до неї заходів кримінально-правового характеру 

чи адміністративного примусу відшкодовується державою у повному обсязі 

незалежно від вини осіб, які входили до складу суду.» 

При цьому зауважимо, що оскарження неправомірних (незаконних) 

рішень, дій чи бездіяльності суду (судді, суддів) ще не означає їх 

протиправності, оскільки для визнання їх такими повинні настати певні 

юридичні факти, зокрема: 1) постановлення виправдувального вироку суду 

[104, ч.ч. 3,7 ст. 284, ч. 1 ст. 373; 297, п.п. 21, 23; 298, § 64]; 2) встановлення в 

обвинувальному вироку суду чи іншому рішенні суду (крім ухвали суду про 

призначення нового розгляду) факту незаконного повідомлення про підозру у 

вчиненні кримінального правопорушення, незаконного взяття і тримання під 

вартою, незаконного проведення в ході кримінального провадження обшуку, 

виїмки, незаконного накладення арешту на майно, незаконного 

відсторонення від роботи (посади) та інших процесуальних дій, що 

обмежують чи порушують права та свободи громадян, незаконного 

проведення оперативно-розшукових заходів; 3) закриття кримінального 

провадження за відсутністю події кримінального правопорушення, 

відсутністю у діянні складу кримінального правопорушення або 

невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи у суді і 
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вичерпанням можливостей їх отримати
35

; 4) закриття справи про 

адміністративне правопорушення. Право на відшкодування шкоди, завданої 

внаслідок незаконного проведення оперативно-розшукових заходів, виникає 

у випадках встановлення в обвинувальному вироку суду чи іншому рішенні 

суду факту незаконного проведення оперативно-розшукових заходів, або за 

умови, що протягом шести місяців після проведення таких заходів не було 

розпочате кримінальне провадження за результатами цих заходів. 

Необхідно підкреслити, що згаданий вище другий випадок виникнення 

в особи права на відшкодування (компенсацію) шкоди, заподіяної 

протиправними діяннями судових органів та їх посадових осіб, було 

впроваджено у законодавство України, а саме – ст. 2 ЗУ № 266/94-ВР, 

шляхом прийняття Закону № 3165-IV від 01.12.2005 р. [299] На нашу думку, 

саме врахування практики ЄСПЛ обумовило ці законодавчі зміни в Україні. 

Так, згідно підходів практики ЄСПЛ [300, § 38; 301, § 78; 302, § 72], п. 5 ст. 5 

Конвенції дотримано, коли існує можливість отримати відшкодування за 

позбавлення свободи, здійснене з порушенням пунктів 1, 2, 3 або 4 цієї статті 

Конвенції. Отже, право на відшкодування, закріплене п. 5, означає, що 

порушення одного з попередніх пунктів ст. 5 Конвенції вже встановлене або 

національним органом, або Судом. При цьому, ЄСПЛ в рішенні у справі 

«Броуган та інші проти Сполученого Королівства» [303] не погодився з 

позицією уряду про те, що заявники можуть мати право на відшкодування 

шкоди за п. 5 ст. 5 Конвенції лише тоді, коли позбавлення волі визнано 

незаконним згідно із внутрішнім законодавством держави. ЄСПЛ дійшов 

висновку, що заявники були затримані та заарештовані законно відповідно до 

внутрішнього законодавства держави, однак без дотримання вимог п. 5 ст. 5 

Конвенції. У зв’язку з тим, що законодавством держави не передбачено 

право на відшкодування шкоди за порушення прав заявників, на цій підставі 

визнано, що держава не виконала вимог п. 5 ст. 5 Конвенції. Необхідно взяти 

                                                           
35

 Крім того, у правовій доктрині існує думка про те, що підставою для компенсації шкоди особі є також 

закриття кримінального провадження судом у зв’язку із відмовою сторони обвинувачення від підтримання 

обвинувачення: див. [124]. 
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до уваги, що тривалий час норми ст. 2 ЗУ № 266/94-ВР передбачали право на 

відшкодування шкоди за таких самих умов, як у внутрішньому законодавстві 

Сполученого Королівства. Водночас предмет і мета п. 5 ст. 5 Конвенції, які 

розвинуті практикою ЄСПЛ, значно ширші, ніж відповідне національне 

законодавство. Саме тому ЗУ № 3165-IV від 01.12.2005 р. зазначена 

невідповідність була виправлена. Вважаємо, що слід погодитися з думкою 

дослідників [287, с. 104-105]
36

, котрі констатують, що суди загальної 

юрисдикції України при вирішенні аналогічних справ з 11 вересня 1997 р. 

(дата, коли для України Конвенція набрала чинності) [310, п. 7] і до 22 

грудня 2005 р. (дата оприлюднення ЗУ № 3165-IV від 01.12.2005 р.) 

зобов’язані були застосовувати п. 5 ст. 5 Конвенції, який детальніше 

розвинутий у рішенні ЄСПЛ у справі «Броуган та інші проти Сполученого 

Королівства», а не відповідне вітчизняне законодавство. 

Крім того слід зазначити, що в деяких зарубіжних державах існує 

спеціальна процедура встановлення протиправності остаточного судового 

рішення, відмінна від процедур оскарження і перегляду. Для прикладу, таку 

процедуру в 2004 р. було запроваджено у Польщі, шляхом внесення 

доповнень у Цивільний процесуальний кодекс (ст.ст. 424-1 – 424-12) щодо 

можливості визнання (проголошення) остаточного рішення суду 

протиправним (незаконним). Провадження за цією процедурою може бути 

відкрито лише Верховним Судом і виключно щодо рішень цивільних судів. 

Застосування же даної процедури не призводить до скасування рішення чи 

визнання його нечинним; рішення залишається в силі та може бути звернено 

до виконання, проте проголошується протиправним (незаконним). Таке 

проголошення протиправності (незаконності) може бути використано в 

подальшому лише з метою пред’явлення вимоги про відшкодування шкоди. 

Наприкінці липня 2010 р. до Цивільного процесуального кодексу було 

внесено ряд важливих поправок, серед яких: у випадку ухвалення 
                                                           
36

 Позиція дослідників також може бути підтверджена прикладами зі практики ЄСПЛ у справах проти 

України, зокрема, «Світлорусов проти України» [304, §§ 66-70], «Мироненко і Мартенко проти України» 

[305, §§ 59-61], «Нечипорук і Йонкало проти України» [306, §§ 228-234], «Корнейкова проти України» [307, 

§§ 79-81], «Клішин проти України» [308, §§ 97-99], «Квашко проти України» [309, §§ 76-78]. 
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остаточного судового рішення, щодо якого відсутні будь-які засоби 

правового захисту у вигляді можливостей його оскарження чи перегляду 

(наприклад, рішення Верховного Суду), вимогу про відшкодування 

(компенсацію) шкоди, спричиненою таким рішенням може бути заявлено у 

ході провадження за скаргою, без попереднього проголошення його 

протиправності (незаконності) [311]. 

Необхідно зазначити, що така чи схожа процедура українському праву 

наразі невідомі та, з огляду на поточний хід судової реформи і напрями її 

проведення у найближчому майбутньому [312], швидше за все так і 

залишиться невідомою. Хоча у процесуальному законодавстві України на 

даний час існує «екстраординарна» процедура перегляду судових рішень, 

якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, у зв’язку з 

нововиявленими обставинами [141, гл. 4 р. V 
37

; 313, р. ХІІІ; 104, гл. 34 р. V; 

314, гл. 4 р. ІV], підставами для здійснення провадження за якою є, зокрема, 

встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні 

злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване 

рішення
38

 та скасування судового рішення, яке стало підставою для 

ухвалення рішення (вироку, прийняття постанови) чи постановлення ухвали, 

що підлягають перегляду. Причому названі обставини повинні бути 

встановлені вироком суду, що набрав законної сили, а при неможливості 

ухвалення вироку - підтверджені матеріалами розслідування. Заява про 

перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у разі вчинення 

суддею злочину, внаслідок якого ухвалено незаконне або необґрунтоване 

рішення, подається до суду тієї інстанції, суддею якого він був. Судове 

рішення за наслідками перегляду за нововиявленими обставинами може бути 

оскаржене у передбаченому законом порядку для оскарження судових 

рішень суду відповідної інстанції. З набранням законної сили новим судовим 
                                                           
37

 Водночас необхідно підкреслити, що першу з названих підстав для перегляду судових рішень, якими 

закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, у цивільному судочинстві було встановлено лише 

наприкінці березня 2012 р. законом України № 4566-VI.  
38

 Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 459 чинного КПК України нововиявленою обставиною визнається «зловживання 

слідчого судді чи суду під час кримінального провадження». На наш погляд, у даному разі можна вести 

мову про такий аспект протиправності, як зловживання повноваженнями, компетенцією.  
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рішенням втрачають законну силу судові рішення інших судів у цій справі. 

Фактично цією процедурою встановлено виняток із принципу остаточності 

судових рішень, які набрали законної сили, який є основою концепції res 

judicata, існування якого зумовлено необхідністю здійснення правосуддя на 

засадах верховенства права, забезпечення кожному права на справедливий 

суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами 

України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України. 

У взаємозв’язку з вище зазначеним потрібно дослідити також випадки 

відсутності в особи права на відшкодування (компенсацію) шкоди, заподіяної 

внаслідок протиправної діяльності/бездіяльності правоохоронних і судових 

органів та службових/посадових осіб цих органів. Так, якщо кримінальне 

провадження закрито на підставі закону про амністію [315] або акта про 

помилування [316; 317], право на відшкодування шкоди не виникає. Тобто 

нереабілітуючі підстави закриття кримінального провадження не належать до 

кола випадків виникнення права на відшкодування (компенсацію) шкоди
39

. 

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 1176 ЦК України [103], фізична особа, яка у 

процесі досудового розслідування або судового провадження шляхом 

самообмови перешкоджала з’ясуванню істини і цим сприяла незаконному 

засудженню, незаконному притягненню до кримінальної відповідальності, 

незаконному застосуванню запобіжного заходу, незаконному затриманню, 

незаконному накладенню адміністративного стягнення у вигляді арешту чи 

виправних робіт, не має права на відшкодування шкоди. Визначення поняття 

«самообмова» відсутнє у чинному законодавстві України. Проте його 

визначення містилося у постанові Пленуму Верховного Суду СРСР від 23 

грудня 1988 р. № 15 «Про деякі питання застосування у судовій практиці 

Указу Президії Верховної Ради СРСР від 18 травня 1981 р. «Про 

відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями 

державних і громадських організацій, а також посадових осіб при виконання 

                                                           
39

 З цього приводу також див. [318, §§ 66-70]. 
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ними службових обов’язків»: під самообмовою слід розуміти завідомо 

неправдиві показання підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, дані з 

метою переконати органи попереднього слідства і суд в тому, що саме ним 

здійснено злочин, який він у дійсності не вчиняв [319]. Тотожне визначення 

цього поняття зустрічаємо і на рівні сучасної судової практики України [320]. 

При цьому, наголошується, що суди мають враховувати причини, які 

спонукали особу до самообмови, оскільки у названій статті фактично йдеться 

про умисел на самообмову. Проте самообмова, яка стала наслідком 

застосування до громадянина насильства, погроз чи інших незаконних 

заходів, не є перешкодою для відшкодування шкоди. При цьому факт 

насильства, погроз чи/та інших незаконних заходів має бути встановлений 

слідчими органами, прокурором чи судом. Тобто самообмова, що є 

причиною позбавлення права на відшкодування шкоди, повинна бути 

добровільною, завідомо неправдивою, зробленою з метою перешкодити 

з’ясуванню істини й бути зафіксованою в матеріалах справи [321]. Крім того, 

суду при розгляді цивільної справи слід також давати оцінку випадку, коли 

встановлено, що самообмова була добровільною. У такому разі суд має 

оцінити виконання слідством свого обов’язку щодо всебічного, повного та 

об’єктивного дослідження обставин справи, оскільки визнання 

обвинуваченим своєї вини не має переваги над іншими доказами, воно може 

бути покладено в основу вироку лише у разі підтвердження сукупністю 

інших доказів у справі. Тобто, якщо особа перешкоджала з’ясуванню істини 

шляхом самообмови і цим сприяла прийняттю рішень чи здійсненню дій, які 

є підставою для відшкодування шкоди та передбачені ч. 1 ст. 1176 ЦК, ця 

особа не отримує права на відшкодування шкоди. При цьому термін 

«самообмова» слід тлумачити як давання показань чи інші дії, що здійснені 

свідомо з метою перешкодити встановленню істини. Якщо ж особа здійснила 

самообмову не з власної волі, а під погрозою чи в результаті насильства, такі 

дії не можна кваліфікувати як самообмову. Зауважимо, що положення ч. 4 ст. 

1176 ЦК України нерідко критикується правниками [124] з позиції 
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невідповідності Конституції України (неконституційності)
40

, у зв’язку з чим 

його пропонується вилучити зі ЦК України. На нашу думку, положення ч. 4 

ст. 1176 ЦК України не суперечить Конституції України ані в частині 

звуження змісту чи обсягу конституційного права особи, гарантованого ст. 56 

Основного Закону, ані в частині презумпції невинуватості особи, 

гарантованої ст. 62 Конституції
41

, адже якщо визначати поняття 

«самообмова» як завідомо неправдиві показання підозрюваного, 

обвинуваченого (підсудного), дані з метою переконати сторону 

обвинувачення та суд в тому, що саме ним здійснено кримінальне 

правопорушення (злочин), яке він у дійсності не вчиняв, то положення ч. 4 

ст. 1176 ЦК України кореспондує нормі ч. 1 ст. 1193 ЦК України [103], 

відповідно до якої  шкода, завдана потерпілому внаслідок його умислу, не 

відшкодовується [подібно до принципу ex turpi causa (лат. ex turpi causa non 

oritur actio) - прим. авт.]
42

. У зв’язку з цим убачаємо недоцільним вилучення 

норми ч. 4 ст. 1176 зі ЦК України. 

Особливу увагу слід звернути на випадок відшкодування (компенсації) 

шкоди, завданої фізичній або юридичній особі внаслідок постановлення 

судом неправосудного (незаконного) рішення в цивільній справі (ч. 5 ст. 1176 

ЦК України [103]). В юридичній літературі [326, с. 100-105] було висловлено 

декілька підходів до розуміння його правової природи: а) особливий, 

попередньо визначений законом, засіб доказування у виді обвинувального 

вироку суду, що набрав законної сили, яким встановлено наявність складу 

злочину в діях судді (суддів), які вплинули на постановлення незаконного 

                                                           
40

 Перш за все, з огляду на формулювання положення ст. 56 Конституції України «кожен …». Крім того, 

слід враховувати презумпцію невинуватості та вимоги допустимості доказів у кримінальному провадженні. 

З цього приводу див.: [104, ст.ст. 17, 18, 91, 92; 322, п.п. 16, 18, 20; 323, п. 11; 324, §§ 77, 79]. 
41

 За підходом ЄСПЛ, відмова у компенсації сама по собі не порушує принцип презумпції невинуватості: 

див. [325, §§ 34-35]. 
42

 Системі загального права відома перевірка на т.зв. нерозривний зв’язок: при визначенні протиправності 

(незаконності) діяння необхідно встановити, чи не обумовлено заподіяння шкоди протиправною поведінкою 

самого заявника; встановлення такої обумовленості (зв’язку) між діянням заявника і спричиненням шкоди 

має наслідком відмову у задоволенні його вимоги про виплату відшкодування. Вважається, що застосування 

цієї перевірки в сфері деліктних відносин було здійснено вперше у справі Cross v Kirkby [2000] EWCA Civ 

426, Times, April 5, 2000, і пізніше розвинуто у практиці Апеляційного суду у справах Delaney v Pickett & 

Anor [2011] EWCA Civ 1532 (21 December 2011), Joyce v O'Brien & Anor [2013] EWCA Civ 546 (17 May 

2013), Daniel McCracken v Damian Smith, Motor Insurers’ Bureau & Darren Bell [2015] EWCA Civ 380 та 

інших. 
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рішення; б) додаткова умова виникнення зобов’язань по відшкодуванню 

(компенсації) шкоди; в) складова (елемент) порядку відшкодування 

(компенсації) шкоди. На наш погляд, у ч. 5 ст. 1176 ЦК України йде мова про 

окремий випадок відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної 

протиправним (незаконним) рішенням суду, критеріями виділення якого є: 

власне рішення суду в цивільній справі як форма вияву протиправної 

поведінки; суб’єктний склад потерпілих осіб (фізична або юридична особа); 

необхідність встановлення в діях судді (суддів), які вплинули на 

постановлення такого рішення, складу злочину за обвинувальним вироком 

суду, що набрав законної сили (тобто, наявність вини судді (суддів) у формі 

умислу як обов’язкова умова виникнення зобов’язань по відшкодуванню 

(компенсації) спричиненої шкоди). Причому, виходячи з буквального 

формулювання тексту аналізованої норми ЦК України, йдеться лише про 

відшкодування шкоди внаслідок прийняття незаконного рішення у цивільній 

справі. Тобто у випадку прийняття незаконного рішення у адміністративній 

або господарській справі відшкодування (компенсація) завданої шкоди 

відповідно до ч. 5 ст. 1176 ЦК є неможливим. Очевидно в такому випадку 

необхідно застосовувати положення ч. 6 ст. 1176 ЦК України, з можливістю 

відшкодування заподіяної шкоди на загальних підставах, встановлених ст.ст. 

1173, 1174 ЦК України. При цьому, однак, логічно виникає запитання про 

обґрунтованість, доцільність і ефективність такого підходу до правового 

регулювання досліджуваних відносин, адже фактично законодавець 

встановлює різні режими правового регулювання тотожних (однотипних) 

відносин, оскільки, на відміну від ч. 5 ст. 1176 ЦК, згідно ст.ст. 1173, 1174 

ЦК шкода відшкодовується незалежно від вини державного органу чи 

посадової особи. Вважаємо, що відсутні будь-які переконливі аргументи на 

підтримку та логічне обґрунтування зазначеного законодавчого підходу, а 

тому доцільність у його подальшому збереження є вкрай сумнівною. У 
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зв’язку з цим необхідно внести зміни до ч. 5 ст. 1176 ЦК України, виклавши 

її у наступній редакції
43

:  

«Шкода, завдана фізичній або юридичній особі внаслідок 

постановлення судом неправосудного судового рішення
44

 в цивільній, 

господарській або адміністративній справі, відшкодовується (компенсується) 

державою в повному обсязі у випадках:  

1) встановлення в діяннях судді (суддів), які вплинули на 

постановлення неправосудного судового рішення, складу злочину за 

обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили; 

2) встановлення в діяннях судді (суддів), які вплинули на 

постановлення неправосудного судового рішення, наявності ознак 

дисциплінарного проступку в порядку дисциплінарного провадження щодо 

судді (суддів), за результатами здійснення якого уповноваженим органом 

прийнято рішення про накладення дисциплінарного стягнення, яке не було 

оскаржено, або за наслідками оскарження якого не було скасовано, що 

підтверджується відповідним рішенням, яке набрало законної сили.»  

Необхідно підкреслити, що пропонована законодавча зміна 

кореспондує нині чинному порядку відшкодування (компенсації) шкоди, 

завданої органами судової влади. Тому, з урахуванням запропонованого в 

наступних підрозділах (підрозділі 2 розділу 3) цього дослідження 

авторського механізму відшкодування (компенсації) такої шкоди, згадана 

вище редакція норми ч. 5 ст. 1176 ЦК України потребуватиме додаткових 

змін в частині визначення джерела відшкодування (компенсації):  

«Шкода, завдана фізичній або юридичній особі внаслідок 

постановлення судом неправосудного судового рішення в цивільній, 

господарській або адміністративній справі, відшкодовується (компенсується) 

                                                           
43

 Подібні пропозиції вже висловлювалися в юридичній літературі. Див. [112, с. 11, 86]. 
44

 На нашу думку, доцільно використовувати саме термін «судове рішення» (за аналогією зі ч. 3 ст. 61 ЦПК 

України: «… судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі …»), оскільки, 

відповідно до положень чинного процесуального законодавства України [141, ч. 1 ст. 95, ч. 1 ст. 208; 313, ст. 

4-5; 314, п.п. 12, 13 ч. 1 ст. 3, ст. 158], рішення суду є лише однією із форм (коректніше – одним із видів) 

судових рішень. З цього приводу див. також: [327, п. 1, абз. 3 п. 7; 328, п. 1; 329, пп. 1, 2]. 
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із спеціального накопичувального рахунку для коштів із відповідним 

цільовим призначенням конкретного судді в повному обсязі у випадках: 

1) встановлення в діяннях судді (суддів), які вплинули на 

постановлення неправосудного судового рішення, складу злочину за 

обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили; 

2) встановлення в діяннях судді (суддів), які вплинули на 

постановлення неправосудного судового рішення, наявності ознак 

дисциплінарного проступку в порядку дисциплінарного провадження щодо 

судді (суддів), за результатами здійснення якого уповноваженим органом 

прийнято рішення про накладення дисциплінарного стягнення, яке не було 

оскаржено, або за наслідками оскарження якого не було скасовано, що 

підтверджується відповідним рішенням, яке набрало законної сили.  

Шкода, завдана фізичній або юридичній особі внаслідок постановлення 

колегіально судом неправосудного судового рішення в цивільній, 

господарській або адміністративній справі, відшкодовується (компенсується) 

в повному обсязі зі спеціальних накопичувальних рахунків для коштів із 

відповідним цільовим призначенням конкретних суддів, що входили до 

колегіального складу суду, в цих же випадках, у частці, яка визначається за 

рішенням суду, а у випадку неможливості її визначення – солідарно
45

. За 

недостатності коштів на рахунку (рахунках) судді (суддів) належна особі 

сума відшкодування (компенсації) виплачується державою». 

Слід зазначити, що дослідники [331, с. 9-10; 332, с. 108; 333, с. 7-8, 17; 

113, с. 142] розглядають нині чинне законодавче положення про 

відшкодування (компенсацію) шкоди лише у випадку встановлення вини 

судді вироком суду, що набрав законної сили, в якості свавільного 

обмеження відповідальності держави, що порушує право особи на доступ до 

правосуддя. Загалом обмеження обов’язку по відшкодуванню шкоди можуть 

бути як матеріальними (стосуються умов відшкодування), так і 

                                                           
45

 Особи, які спільно заподіяли шкоду, тобто заподіяли неподільну шкоду взаємопов’язаними, сукупними 

діями, або діями з єдністю наміру, несуть солідарну відповідальність перед потерпілими [103, ч. 1 ст. 1190; 

330, абз. 2 п. 3]. 
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процесуальними (стосуються порядку, процедури відшкодування). Очевидно, 

норма ч. 5 ст. 1176 ЦК України встановлює обидва види обмежень. При 

застосуванні цієї норми цивільно-правова презумпція вини заподіювача 

шкоди (ч. 2 ст. 1166 ЦК України) змінюється кримінально-правовою 

презумпцією невинуватості (ч. 2 ст. 2 КК України). Крім того складається 

парадоксальна ситуація: можливість покладення відповідальності на її 

суб’єкта (державу) залежить від того, чи зможе один з органів цього суб’єкта 

довести вину іншого його органу. При цьому потерпілий суттєво обмежений 

у виборі засобів доказування однієї з обов’язкових умов такої 

відповідальності – вини.  

У зв’язку із зазначеним науковці [331, с. 23] пропонують з метою 

розмежування відносин по перегляду справи/оскарженню судового рішення 

та зобов’язальних відносин по відшкодуванню (компенсації) шкоди, 

заподіяної внаслідок протиправної діяльності/бездіяльності суду, встановити 

наступні законодавчі вимоги: обов’язкове попереднє визнання судового 

рішення, внаслідок ухвалення якого особі заподіяно шкоду, протиправним у 

встановленому законом порядку; попереднє використання особою всіх 

можливих засобів правового захисту від впливу такого рішення
46

. Вважаємо 

позицію цих науковців аргументованою та такою, що заслуговує на увагу 

насамперед з боку законодавця. До того ж ця позиція підтверджується і 

підходами вітчизняної судової практики. Так, з огляду на позицію Вищого 

адміністративного суду України [334; 335, п. 22], дії суду (судді), вчинені при 

виконанні ним своїх обов’язків щодо здійснення правосуддя (самостійного 

виду державної діяльності, яка здійснюється шляхом розгляду і вирішення у 

судових засіданнях в особливій, встановленій законом, процесуальній формі 

адміністративних, цивільних, кримінальних та інших справ), є не 

управлінськими, а процесуальними, і оскаржуються у порядку, визначеному 

процесуальними законами. У порядку адміністративного судочинства 
                                                           
46

 Наразі законом регулюються питання відшкодування шкоди тільки у випадку встановлення в діях судді 

складу злочину. Водночас поза межами правового регулювання залишається питання відшкодування шкоди, 

завданої фізичній або юридичній особі внаслідок постановлення судом неправосудного рішення, якщо при 

цьому суддею вчинено дисциплінарний проступок. 
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можуть бути оскаржені акти, дії або бездіяльність посадових і службових 

осіб судів, що належать до сфери управлінської діяльності. Оскарження 

процесуальних дій судді при здійсненні правосуддя не може бути здійснено 

шляхом порушення в суді цивільної справи. У постанові Пленуму 

Верховного Суду України «Про деякі питання, що виникають у судовій 

практиці при прийнятті до провадження адміністративних судів та розгляді 

ними адміністративних позовів до судів і суддів» [336] судам роз’яснено, що 

у розумінні положень ч. 1 ст. 2, п. п. 1, 7 і 9 ст. 3, ст. 17, ч. 3 ст. 50 КАС 

України суди та судді при розгляді ними цивільних, господарських, 

кримінальних, адміністративних справ та справ про адміністративні 

правопорушення не є суб’єктами владних повноважень, які здійснюють 

владні управлінські функції, і не можуть бути відповідачами у справах про 

оскарження їх рішень, дій чи бездіяльності, вчинених у зв’язку з розглядом 

судових справ. Відповідно до позиції судової палати у цивільних справах 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ [337; 338], зазначені роз’яснення ВСУ є відтворенням положень статей 

62, 126 і 129 Конституції України, якими визначено, що рішення суду і 

відповідно до цього дії або бездіяльність судів у питаннях здійснення 

правосуддя, пов’язаних з підготовкою, розглядом справ у судових інстанціях 

тощо, можуть оскаржуватись у порядку, передбаченому процесуальними 

законами, а не шляхом оскарження їх дій (чи відшкодування моральної 

шкоди одночасно з оскарженням таких дій) до іншого суду, оскільки це 

порушуватиме принцип незалежності судів і заборону втручання у вирішення 

справи належним судом. У зв’язку з викладеним розгляд судом позовних 

вимог, незалежно від їх викладення та змісту, предметом яких є, по суті, 

оскарження процесуальних дій судді (суду), пов’язаних із розглядом справи 

(від стадії відкриття провадження у справі до розгляду по суті, перегляду 

судових рішень у передбачених процесуальним законом порядках і їх 

виконання), нормами ЦПК України чи іншими законами України не 

передбачено. Таким чином, у відкритті провадження у такій справі слід 
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відмовити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 122 ЦПК України, а у разі відкриття 

провадження у справі його слід закрити на підставі п. 1 ч. 1 ст. 205 ЦПК 

України. 

Насамкінець необхідно розглянути питання про відшкодування шкоди, 

завданої фізичній чи юридичній особі внаслідок іншої незаконної дії або 

бездіяльності чи незаконного рішення суду (ч. 6 ст. 1176 ЦК України [103]). 

У даному дисертаційному дослідженні вже неодноразово наголошувалося на 

спеціальному правовому режимі відшкодування (компенсації) шкоди, 

заподіяної згаданими іншими протиправними (незаконними) рішеннями, 

діями чи бездіяльністю суду, на підставі положень ст.ст. 1173, 1174 ЦК 

України (детальніше про цей режим див. підрозділ 3 розділу 1). При цьому 

залишилося нез’ясованим питання щодо сутності таких інших рішень, дій чи 

бездіяльності суду, судді (суддів). Шляхом системного тлумачення положень 

норми ст. 1176 ЦК України, можна дійти висновку, що названі «інші 

незаконні рішення, дії чи бездіяльність суду» полягають у рішеннях, діях чи 

бездіяльності суду, що не пов’язані з вирішенням справи (спору) по суті
47

, 

відправленням судочинства, яке має на меті прийняття остаточного акта 

органом судової влади. Тобто на судові рішення, якими вирішуються 

процесуально-правові питання, а також на випадки протиправної поведінки 

судді, не відображені в судовому рішенні, які, однак, становлять суддівську 

діяльність (порушення розумного строку судового розгляду, інші 

процесуальні порушення) дія ч. 5 ст. 1176 ЦК України поширюватися не 

повинна. В цьому разі застосуванню підлягає саме положення ч. 6 ст. 1176 

ЦК України, відповідно до тлумачення якого вина судді у винесенні 

протиправного (незаконного) рішення, здійсненні іншої протиправної дії чи 

                                                           
47

 Згідно із практикою ЄСПЛ гарантоване ст. 6 ЄКПЛ право особи на справедливий суд охоплює стадію 

вирішення справи по суті, здійснення правосуддя у справі від моменту відкриття провадження та до 

моменту постановлення судом рішення, включаючи стадію його виконання. Тобто, п. 1 ст. 6 Конвенції 

застосовується до всіх стадій судового провадження щодо спорів з приводу цивільних прав і обов’язків, не 

виключаючи стадії після постановлення рішення щодо суті. Виконання будь-якого рішення суду має 

вважатися невід’ємною частиною «судового розгляду» для цілей ст. 6. Детальніше з цього приводу див. 

[339, §§ 20-24; 340, §§ 16-20; 341, § 40; 342, § 53]. При цьому ст. 6 ЄКПЛ не застосовується до проваджень 

стосовно заяви з вимогою поновити цивільне провадження, яке було припинено прийняттям остаточного 

рішення: див. [343, § 86]. 
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бездіяльності може бути встановлена не лише вироком суду, а й іншим 

рішенням суду [337; 338]. Аналогічні висновки щодо тлумачення норми ЦК 

РФ (п. 2 ст. 1070) свого часу було зроблено і Конституційним судом РФ 

[344]. 

Окрему увагу доречно звернути на таке протиправне діяння судді 

(суддів) як порушення розумних строків судового розгляду, оскільки 

проблема розгляду справ у розумні строки
48

 в Україні має комплексний 

характер, проявляється у всіх видах проваджень
49

 та потребує 

якнайшвидшого вирішення, так як становить один із ключових факторів, що 

призводять до констатації ЄСПЛ порушень Україною положень Конвенції
50

. 

Можливі шляхи та способи вирішення цієї проблеми неодноразово 

висвітлювалися на рівні документів, прийнятих різними органами Ради 

Європи (зокрема, рекомендацій Комітету Міністрів [357], доповідей [358] та 

досліджень [359; 360] Венеційської комісії тощо). Пропоновані у цих 

документах засоби правового захисту розподілено на:  

а) превентивні, прискорювальні та компенсаторні;  

б) майнового (грошова компенсація заподіяної майнової і/або 

немайнової (моральної) шкоди) та немайнового (визнання порушення тощо) 

характеру;  

в) ті, які застосовні як до триваючих (незавершених), так і до 

припинених проваджень, та такі, що можуть застосовуватися лише до 

незавершених проваджень;  

                                                           
48

 Поняття та критерії розумних строків провадження у справі визначені та окремо врегульовані у КАС [314, 

п. 11 ст. 3, ч. 1 ст. 122] та КПК [104, ст.ст. 28, 308, 318], згадуються у ЦПК [141, ч. 1 ст. 157] України та були 

предметом розгляду в Конституційному Суді України (див. абз. 7 п. 8 мотивувальної частини рішення 

Конституційного Суду України у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора [345]). 

При цьому критерії для визначення розумності строків судового провадження, встановлені названими 

законодавчими положеннями (зокрема, складність справи, важливість предмета спору, поведінка учасників 

провадження тощо), були імплементовані в Україні шляхом використання підходів практики ЄСПЛ. Для 

прикладу, див. [346, § 99; 347, §§ 31-41; 348, §§ 15-20; 349, § 39; 350, § 67; 351, § 43]. 
49

 З цього приводу див. [352; 353]. Проблема дотримання розумних строків була та залишається однією із 

найактуальніших для кримінального провадження: див. [354; 355; 356]. 
50

 У кожному Щорічному звіті про результати діяльності Урядового уповноваженого у справах 

Європейського суду з прав людини, починаючи із звіту 2006 р. та завершуючи звітом 2016 р., серед 

основних проблем, які призводять до констатації Європейським судом порушень Україною положень 

Конвенції, виділяються, в першу чергу, невиконання або тривале виконання рішень національних судів, а 

також тривале провадження досудового розслідування та тривалий розгляд справ судами. 
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г) ті, які застосовні до проваджень різних видів (цивільних, 

адміністративних, кримінальних), та такі, що можуть застосовуватися лише 

до проваджень певного виду (зазвичай, кримінальних) [358, § 65].  

У більшості країн
51

 превентивні засоби співіснують разом із 

компенсаторними; при цьому, однак, у деяких країнах (для прикладу, в Італії) 

грошова компенсація за заподіяну шкоду і досі залишається єдиним 

можливим засобом правового захисту від надмірних затримок у 

провадженнях. Слід зауважити, що з урахуванням позицій Венеційської 

комісії, Європейської комісії з питань ефективності правосуддя (CEPEJ), 

ЄСПЛ [358, §§ 173-177, 183, 184], для того, щоб повністю відповідати 

вимогам ст. 13 Конвенції у зв’язку з дотриманням критеріїв розумного 

строку, викладених у п. 1 ст. 6 Конвенції, держави-члени Ради Європи 

повинні забезпечувати, в першу чергу, наявність превентивних засобів 

захисту, призначених для запобігання будь-яких невиправданих затримок у 

будь-який час, допоки провадження у справі не припинено. Крім того, вони 

повинні забезпечити компенсаторні засоби правового захисту у випадку 

будь-якого порушення вимоги розумного строку, яке, можливо, мало місце у 

ході провадження (до запровадження ефективних превентивних засобів). 

Необхідно зазначити, що надання компенсації можна вимагати від того 

ж органу, який приймає рішення про розумність тривалості провадження 

(Боснія і Герцеговина, Хорватія, Данія, Італія, Мальта, Словаччина), або в 

окремо виділеному провадженні (Нідерланди, Польща).  

Відшкодування гарантовано внаслідок: проступку судді або іншого 

працівника суду (Литва, Нідерланди); нерегулярності у проведенні розгляду, 

в тому числі недотримання зобов’язання вчинити акт або винести рішення у 

встановлений законом строк (Чехія, Словаччина); неправомірної дії або 

бездіяльності, що мали місце в ході розгляду (Нідерланди, Польща, 

Португалія, Швеція), або, більш узагальнено, через: недоліки системи 

правосуддя чи відмову в правосудді (Франція, Іспанія), або ж порушення 
                                                           
51

 Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Литва, Ліхтенштейн, Німеччина, 

Польща, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Хорватія, Чехія. 
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права на розгляд справи протягом розумного строку (Хорватія, Італія, 

Швейцарія). 

Що ж до виду компенсації, то вона може набувати різні форми: 

грошової (майнової і/або немайнової шкоди)
52

; припущення про прийняття 

рішення на користь заявника
53

; дисциплінарного стягнення до занадто 

повільного судді
54

; звільнення від сплати судових витрат
55

 тощо. 

Повертаючись до сучасних правових реалій України, можемо 

констатувати, що не втратили своєї актуальності й досі потребують 

вирішення наступні завдання [361, п. 21]: визначити на законодавчому рівні 

прискорювальні та/або компенсаторні заходи у випадках надто тривалого 

судового провадження, зокрема, ухвалити спеціальний закон щодо 

тривалості провадження; запровадити грошову компенсацію у випадку 

невиправдано тривалого судового провадження у кількості, що сумісна з 

прецедентним правом ЄСПЛ (при цьому основні критерії для присудження 

моральної шкоди і загальні критерії для визначення матеріальної шкоди 

мають бути чітко і детально виписані в законі, а в країнах, де існують 

системні проблеми з тривалістю судового провадження ці критерії мають 

бути попередньо оцінені Комітетом Міністрів у співпраці з ЄСПЛ). Допоки в 

Україні на законодавчому рівні запроваджено компенсаторні заходи у сфері 

надто тривалого виконання судових рішень
56

. Однак науковці [362, с. 222-

223] ставлять під сумнів ефективність цих заходів, оскільки фактично 

                                                           
52

 У ряді країн (Польщі, Словаччині, Хорватії) грошова компенсація присуджується лише за немайнову 

шкоду, зокрема, в тих випадках, коли провадження у справі все ще триває. Якщо ж провадження припинено, 

проте було встановлено, що заявник потерпав від затримок у реалізації своїх процесуальних прав, йому 

може бути компенсовано і понесену майнову шкоду (Італія, Франція). 
53

 У деяких країнах (Бельгії, Італії, Швеції), у контексті адміністративного провадження, у випадку, коли 

державний орган не приймає рішення протягом встановленого строку, презюмується, що рішення було 

прийнято на користь заявника. 
54

 Болгарія, Боснія і Герцеговина, Грузія, Італія, Литва, Португалія, Росія, Сербія, Словаччина, Фінляндія, 

Швеція. 
55

 Данія, Ісландія (оплата судових витрат може бути присуджена іншій стороні, за умови що вона умисно чи 

з необережності спричинила непотрібну затримку у провадженні). 
56

 Україною було враховано положення Проміжної резолюції [CM/ResDH(2008)1] Комітету міністрів РЄ від 

06.03.2008 р. щодо виконання рішень ЄСПЛ у 232 справах проти України, які стосуються невиконання або 

суттєвих затримок у виконанні остаточних рішень національних судів, винесених проти держави та 

підпорядкованих їй суб’єктів, а також відсутності ефективного засобу юридичного захисту. Крім того, на 

виконання «пілотного» рішення ЄСПЛ у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України» (Заява № 

40450/04) від 15.10.2009 р., 5 червня 2012 р. було прийнято Закон України № 4901-VI «Про гарантії держави 

щодо виконання судових рішень».  
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держава самостійно вправі визначати, чи виконувати їй рішення суду про 

стягнення коштів, боржником за якими є державний орган, адже для такого 

стягнення необхідна наявність коштів у бюджетній програмі для 

забезпечення виконання судових рішень, або наявність бюджетних 

асигнувань за програмою, за якою здійснено стягнення. Вважаємо зазначену 

позицію науковців обґрунтованою, в тому числі з огляду на ключові критерії 

для перевірки ефективності компенсаторного засобу правового захисту щодо 

надмірно тривалих судових проваджень, які застосовні також до справ про 

невиконання рішень, а саме: позов про компенсацію повинен бути 

розглянутий протягом розумного строку; компенсація має бути виплачена 

швидко та загалом не пізніше, ніж через шість місяців з дати, коли рішення, 

яким було призначено компенсацію, стало таким, що підлягає примусовому 

виконанню; процесуальні норми, що регулюють позов про компенсацію, 

повинні узгоджуватися з принципом справедливості, що гарантується ст. 6 

Конвенції; норми, що регулюють судові витрати, не повинні покладати 

надмірний тягар на позивачів, якщо їхній позов є виправданим; рівень 

компенсації не повинен бути необґрунтованим порівняно з виплатами, 

присудженими Судом, у подібних справах [363, §§ 49-51]. 

Крім того, в період з 2006 по 2009 роки в Україні було розроблено 

кілька редакцій законопроекту щодо захисту прав особи на досудове 

розслідування, судовий розгляд та виконавче провадження протягом 

розумного строку
57

. По суті, всі вони були рецепцією Закону Республіки 

Польща від 17 червня 2004 р. «Про скарги на порушення права сторони на 
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 Остаточна редакція законопроекту: див. [364]. Крім того, було висловлено пропозицію у вигляді 

законопроекту про доповнення ст. 55 Конституції України новою частиною такого змісту: «Кожен має право 

на справедливий і гласний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і неупередженим 

судом, утвореним законом»: див. [365]. Фактично ця пропозиція передбачає встановлення на національному 

рівні одного з найважливіших міжнародних стандартів правосуддя та гарантії права особи на судовий захист 

(за аналогією із положеннями п. 1 ст. 6 ЄКПЛ). У проекті же Закону про внесення змін до Конституції 

України (щодо правосуддя) № 3524 [366] серед основних засад судочинства передбачено розумні строки 

розгляду справи судом (п. 7 ч. 2 ст. 129). На даний час розумні строки розгляду справи судом як одну з 

основних засад судочинства передбачено п. 7 ст. 129 Конституції України (в редакції Закону України від 

02.06.2016 р. № 1401-VIII [набрав чинності 30.09.2016 р.] [367]). 
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провадження без необґрунтованої затримки судового розгляду»
58

 та 

аналогічного закону Італійської  Республіки від 24 березня 2001 р. № 89
59

 – 

Закону Пінто. Подібні законодавчі акти також було прийнято у низці інших 

зарубіжних держав [370; 371; 372], зокрема, Чеській, Австрійській, 

Словацькій, Португальській, Грецькій
60

 Республіках, а також у Республіках 

Словенія
61

, Хорватія та Російській Федерації. Проте ефективність 

запроваджених спеціальних компенсаторних заходів у цих країнах є 

невисокою, оскільки їх застосування обумовлює ризик збільшення 

завантаженості судів вищих інстанцій та не призводить до реалізації 

основного інтересу особи - прискорення судового розгляду [376; 377; 378]
62

. 

У зв’язку з цим сучасною тенденцією у сфері засобів правового захисту 

права особи на своєчасний судовий розгляд та загалом на своєчасне 

провадження у справі є встановлення адекватних процесуальних строків у 

різних категоріях справ, з обов’язковим врахуванням позиції суддів, 

адвокатів і громадськості та проведенням моніторингу [379, § 11]. Ця 

тенденція простежується і у практиці ЄСПЛ [380, § 74; 381, § 72; 382, § 183; 

383, § 100], за підходами якої відшкодування (компенсація) шкоди, 

заподіяної надмірною тривалістю судового розгляду, не може розглядатися 
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 Цей закон було прийнято для належної імплементації рішення ЄСПЛ у справі «Кудла проти Польщі» 

[368], так як у цій справі Судом було встановлено порушення ст. 13 Конвенції, оскільки заявник не мав у 

розпорядженні національного засобу правового захисту, за допомогою якого він міг би реалізувати своє 

право на судовий розгляд протягом розумного строку, гарантоване п. 1 ст. 6 Конвенції. ЄСПЛ вказав на 

відсутність у національному праві будь-яких спеціальних правових інструментів, за допомогою яких 

заявник міг би оскаржити тривалість провадження та прискорити його. Також заявник не міг отримати 

належне відшкодування шкоди, спричиненої затримкою розгляду його справи. У зв’язку з цим ЄСПЛ 

зобов’язав Польщу сплатити заявникові значну суму справедливої сатисфакції за допущені порушення. 
59

 Основні положення цього Закону наведено у рішенні ЄСПЛ щодо прийнятності у справі «Бруско проти 

Італії» [369]. 
60

 У Греції, на виконання пілотного рішення ЄСПЛ у справі «Vassilios Athanasiou and Others v. Greece» 

(Заява № 50973/08) від 21.12.2010 р., було прийнято 2 Закони, які передбачають компенсацію за 

невиправдані затримки у провадженнях у цивільних, кримінальних судах (№ 4239/2014, набрав чинності 

20.02.2014 р.) і в адміністративному провадженні (№ 4055/2012, набрав чинності 02.04.2012 р.). ЄСПЛ було 

позитивно оцінені засоби захисту права особи на своєчасне провадження у справах, передбачені цими 2 

законами. Детальніше див.: щодо закону № 4239/2014: [373, §§ 20-25]; щодо закону № 4055/2012: [374, §§ 

12-15]. 
61

 Цікаво, що у Словенії відповідно до закону 2006 р. про захист права на розгляд справи упродовж 

розумного строку (набрав чинності 01.01.2007 р.) заявники можуть скористатися компенсаторним засобом 

захисту лише після вичерпання ними усіх можливих прискорювальних засобів правового захисту. ЄСПЛ 

встановив, що подібний механізм має законну мету спрощення процедури і зазначив, що такий засіб 

правового захисту в Словенії, у принципі, можна вважати ефективним. Детальніше див.: [375, §§ 49, 50, 54]. 
62

 Про недосконалість компенсаторного механізму захисту права особи на судовий розгляд протягом 

розумного строку також див. Окрему думку судді Х. Касадеваля, яка частково не збігається з позицією 

більшості, до рішення ЄСПЛ у справі «Кудла проти Польщі» [368].  
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як форма виконання зобов’язань, які випливають зі ст.ст. 6 і 13 ЄКПЛ. 

Можливість компенсації шкоди повинна передбачатися у тих випадках, коли 

затримки в судовому розгляді не можуть бути подолані, тобто коли 

провадження у справі завершене. В інших випадках найбільш прийнятним 

засобом правового захисту є прискорення процедури розгляду справи 

шляхом надання їй пріоритетності. Такий засіб правового захисту має 

беззаперечні переваги над тим, який передбачає лише компенсацію, оскільки 

він є також інструментом запобігання констатації кількох послідовних 

порушень по відношенню до одного і того же провадження, а не лише 

способом компенсації шкоди, заподіяної порушенням, постфактум, як це 

відбувається у випадку застосування лише компенсаційного механізму. 

Перевагу прискорювальним засобам захисту було надано і Комітетом з прав 

людини Організації Об’єднаних Націй, згідно з позицією якого всі стадії 

судового провадження повинні тривати без зайвих затримок і для того, щоб 

таке правило було ефективним, має бути доступною процедура, котра б 

гарантувала його застосування у всіх випадках [384]. Крім того «сама по собі 

можливість одержання компенсації після і незалежно від невиправдано 

продовженого судового процесу не є ефективним засобом правового 

захисту» [385, § 9.1.] для цілей Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права. 

Розглядаючи існуючі на сьогодні в Україні можливості захисту права 

особи на своєчасне провадження у справі, а саме: притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження 

[105, р. VI; 386, п. 1; 353, п. 7]; оскарження підозрюваним, обвинуваченим, 

потерпілим прокурору вищого рівня недотримання розумних строків 

слідчим, прокурором під час досудового розслідування [104, ст. 308]; право 

підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого на звернення до прокурора, 

слідчого судді або суду з клопотанням, в якому викладаються обставини, що 

обумовлюють необхідність здійснення кримінального провадження (або 

окремих процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж ті, що передбачені 
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КПК [104, ч. 6 ст. 28; 353, п. 6]; відшкодування (компенсація) шкоди, 

заподіяної особі внаслідок порушення розумних строків судового 

провадження, на підставі ч. 6 ст. 1176 ЦК України шляхом звернення з 

відповідним позовом до суду, слід встановити, чи відповідають такі 

можливості критеріям ефективності засобів захисту права особи на 

справедливий судовий розгляд, визначених у практиці ЄСПЛ. Раніше Судом 

уже було звернено увагу на відсутність у правовій системі України 

ефективних і доступних засобів правового захисту, які можуть бути 

використані для отримання компенсації за надмірну тривалість судового 

розгляду під час кримінального провадження [387, §§ 54-56, 58, 60-66, 78]. 

Судом було встановлено неефективність національних засобів 

дисциплінарного провадження щодо працівників правоохоронних органів 

при порушенні ними вимог ст. 6 Конвенції [388, §§  116-119]. Такий же 

висновок було зроблено ЄСПЛ і щодо пред’явлення цивільного позову у 

кримінальному провадженні [389, §§ 59, 86]. Недоліки компенсаторних 

засобів уже були розглянуті нами вище
63

. 

На нашу думку, проблему запровадження ефективного засобу захисту 

права особи на розгляд справи протягом розумного строку в Україні 

необхідно вирішувати, насамперед, законодавчо, із застосуванням 

системного підходу, шляхом поєднання прискорювальних і компенсаторних 

його різновидів: 

- створити адекватний, такий, що не порушуватиме міжнародні 

стандарти незалежності суддів, механізм їх процесуального примусу до 

розгляду справи в межах розумного строку [358, §§ 66, 147, 214-217; 391, §§ 

82, 173-183],  

- встановити оптимальні, пропорційні, передбачувані строки для 

здійснення процесуальних дій у різних видах судочинства (як варіант, за 
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 Хоча в сучасній судовій практиці України трапляються випадки вирішення справ про встановлення 

порушення розумних строків провадження та задоволення вимог про компенсацію моральної шкоди 

внаслідок такого порушення, із застосуванням практики ЄСПЛ та принципу справедливості при визначенні 

її розміру. Для прикладу, див. [390]. 
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прикладом США шляхом встановлення часових стандартів по вирішенню 

справ різних категорій [392]),    

- окремо визначити механізм компенсації шкоди, заподіяної особі 

внаслідок порушення її права на справедливий суд (у широкому розумінні 

цього поняття відповідно до практики ЄСПЛ), на рівні Закону України № 

266/94-ВР [393, с. 124]. У процесі визначення такого механізму доцільно 

було б врахувати позицію Венеційської комісії [358, § 205], відповідно до 

якої при присудженні шкоди необхідно брати за основу об’єктивну підставу 

«нерозумної» тривалості провадження у справі, не звертаючись до особистої 

провини судді (суддів) та фактичних обставин, таких як великий обсяг 

роботи, кадрові зміни тощо. Тобто при оцінці розумності тривалості 

провадження слід, у першу чергу, керуватися базовими критеріями, 

виробленими у прецедентній практиці ЄСПЛ, а саме: складність справи, 

поведінка заявника та поведінка влади, в тому числі, її судових органів. При 

цьому, з огляду на підходи практики ЄСПЛ [394, § 69] та Міжамериканського 

суду з прав людини (далі - МАСПЛ) [395, § 156; 396, § 398], слід також брати 

до уваги загальну правову та політичну ситуацію у тому місці та в той час, 

коли відбувалися дії у справі, й контекст, за якого відбулося порушення. 

Механізм компенсації за розглядуване порушення має ґрунтуватися на 

концепції абсолютної (суворої, об’єктивної) відповідальності держави, з 

можливістю регресу (якщо доведено вину посадової особи відповідного 

органу державної влади)
64

. Що ж до виду ефективного компенсаторного 

засобу захисту права особи на провадження протягом розумного строку, то 

він може набувати не лише грошової форми, але і припинення кримінального 

переслідування [398, §§ 66-67, 94], пом’якшення покарання [399, § 54; 400, § 

27; 401, § 27], відстрочення виконання вироку, зниження штрафу і 

непозбавлення громадянських і політичних прав [402] (якщо можливе 

одночасне застосування більш ніж однієї форми відшкодування). Ці заходи 
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 Аргументи на користь подібного підходу висловлювалися і представниками юридичної науки. Див. [205, 

с. 218; 397]. 
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повинні використовуватися у чітко встановлений помірний спосіб [382, § 

186].  

Крім того, в ході визначення механізму компенсації шкоди, заподіяної 

особі внаслідок порушення її права на справедливий суд у частині 

дотримання розумних строків провадження, варто врахувати оцінку ЄСПЛ 

щодо ефективності/неефективності встановлених у деяких державах 

компенсаторних засобів захисту цього права за результатами винесення 

Судом рішень за процедурою пілотного рішення. Так, наприклад, 

незважаючи на виконання пілотних рішень у спосіб запровадження 

національних (внутрішніх) компенсаторних засобів захисту права особи на 

справедливий суд, Судом у подальшому неодноразово констатувалася 

неефективність таких засобів правового захисту у справах проти Італії, 

Польщі, Росії. Зокрема, Великою Палатою ЄСПЛ було прийнято 

щонайменше 9 рішень у справах проти Італії щодо ефективності «Закону 

Пінто» [380; 381; 382; 403; 404; 405; 406; 407; 408], у яких Суд дійшов 

висновку, що передбачена Законом процедура була недостатньою і, тому, не 

позбавила заявників у справах статусу жертви, про що свідчив явно 

необґрунтований характер сум присуджуваних компенсацій (включаючи 

суми, нижчі ніж 8% від тих, які би присудив сам Суд). Крім того, в ході 

вирішення усіх цих справ Суд визнав неприйнятним той факт, що заявники 

були змушені чекати понад 6 місяців для того, щоб отримати компенсацію, 

присуджену національними судами. Практично з цих же підстав (а також з 

огляду на застосування польськими судами принципу т.зв. «фрагментації 

провадження», котрий було встановлено у низці рішень Верховного Суду в 

період 2005-2013 років) ЄСПЛ було прийнято вже друге пілотне рішення у 

справі проти Польщі [409], яким внутрішні засоби захисту права особи на 

провадження протягом розумного строку, передбачені Законом від 17 червня 

2004 р., було визнано неефективними. Подібна ситуація спостерігається і в 

Росії, де на виконання пілотного рішення ЄСПЛ у справі «Бурдов проти 

Росії» (№ 2) [410] наприкінці квітня 2010 року було прийнято Федеральний 
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закон № 68-ФЗ [411] та внесено відповідні зміни до актів процесуального 

законодавства, якими передбачено запровадження на території Федерації 

компенсаторного засобу захисту права особи на провадження протягом 

розумного строку. Аналіз правозастосовної практики свідчить, що 

«компенсація за порушення права на судочинство протягом розумного 

строку і права на виконання судового акта протягом розумного строку, як 

міра відповідальності держави, має за мету відшкодування заподіяної 

немайнової шкоди фактом порушення процедурних умов, що забезпечують 

реалізацію цих прав протягом розумного строку, незалежно від наявності чи 

відсутності вини суду, органів кримінального переслідування, органів, на які 

покладено обов’язок щодо виконання судових актів, інших державних 

органів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб. Дана 

компенсація не спрямована на заповнення майнових втрат заінтересованої 

особи і не замінює собою відшкодування майнової шкоди, заподіяної їй 

незаконними діями (бездіяльністю) державних органів, в тому числі судів. 

При цьому присудження компенсації за порушення права на судочинство 

протягом розумного строку або права на виконання судового акта протягом 

розумного строку позбавляє заінтересовану особу права на компенсацію 

моральної шкоди за зазначені порушення» [412, абз. 3, 4 п. 1]. Проте, з огляду 

на практику ЄСПЛ у справах проти Росії після запровадження зазначеного 

засобу юридичного захисту, проблема необґрунтовано тривалої затримки 

виконання судових рішень у цій країні ще й досі актуальна, а засіб її 

подолання – недостатньо ефективний [413, с. 93-112]. Для прикладу, на рівні 

Федерального закону № 68-ФЗ невирішеною залишилася проблема 

ефективного засобу правового захисту від невиконання рішень про передачу 

державою будь-якого майна. Внаслідок ігнорування законодавцем даної 

проблеми ЄСПЛ 17 квітня 2012 р. було прийнято рішення у справах 

«Ілюшкін та інші проти Росії» [414] та «Калінкін та інші проти Росії» [415], у 

яких Суд не лише встановив порушення статей 6 (п. 1), 13 і ст. 1 Першого 

Протоколу до Конвенції, у зв’язку з невиконанням державою своїх 
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зобов’язань у натурі (йшла мова про надання житла військовослужбовцям), 

але зі сумом констатував, що, незважаючи на прийняття Федерального 

закону № 68-ФЗ, проблема надання ефективного внутрішньодержавного 

засобу правового захисту від невиконання державою своїх зобов’язань у 

натурі, встановлених судовим рішенням, залишилася невирішеною. 

За підходом Суду, «… Якщо у національній правовій системі 

доступний такий компенсаторний засіб захисту, Суд повинен залишати 

ширшу свободу розсуду для держави, аби дозволити організувати цей засіб 

захисту у спосіб, відповідний її правовій системі та традиціям, і такий, що 

сумісний зі стандартами життя у відповідній країні. Проте від Суду 

вимагається перевірити, чи спосіб, у який тлумачиться і застосовується 

національне право, створює наслідки, сумісні з принципами Конвенції у 

світлі її тлумачення у практиці Суду» [410, § 99]. Враховуючи наведений 

вище досвід впровадження компенсаторних засобів захисту права особи на 

провадження протягом розумного строку (Італії, Польщі, Росії), а також з 

огляду на актуальність цієї проблеми і пошуку оптимальних шляхів її 

вирішення в Україні, вважаємо за доцільне наголосити, що застосування 

ЄСПЛ процедури ухвалення пілотного рішення у справах проти держави і 

наступне запровадження на виконання такого рішення засобу(-ів) захисту 

права особи на справедливий суд у частині дотримання розумних строків 

провадження не є ані безумовною гарантією ефективності такого засобу(-ів) 

захисту на майбутнє, ані способом уникнення ризику встановлення ЄСПЛ 

невідповідності такого засобу(-ів) захисту критеріям ефективності, і, як 

наслідок, порушення права особи, гарантованого Конвенцією. Звісно же, 

керуючись принципом субсидіарності, який становить основу конвенційної 

системи, Суд не повинен оцінювати ні загальну адекватність реформи, що 

триває, ні деталізувати, який шлях був би найбільш прийнятним у створенні 

необхідних національних засобів правового захисту [416, § 239]. Держава 

може або внести зміни до існуючого набору засобів правового захисту, або 

додати нові засоби для забезпечення насправді ефективного відшкодування 
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за порушення конвенційних прав, зокрема, права на справедливий суд [417, § 

98]. Саме держава повинна забезпечити під наглядом Комітету Міністрів, аби 

новий засіб правового захисту чи поєднання засобів захисту відповідали як у 

теорії, так і на практиці, вимогам Конвенції. 

У зв’язку з усім вище зазначеним, на нашу думку, в Україні, водночас 

із реалізацією пропонованого системного підходу до вирішення проблеми 

запровадження ефективного засобу захисту права особи на провадження 

протягом розумного строку, необхідно здійснити низку заходів, спрямованих 

на: 

а) практичну реалізацію керівних положень щодо судового тайм (time) 

[418; 419; 420; 421; 422; 423; 424, с. 245-254] і кейс (case) [425] менеджменту 

(management), зокрема, встановлення для справ різних категорій відповідних 

гнучких часових рамок, у межах яких суддя має право самостійно (чи з 

урахуванням думки сторін) визначати строки та послідовність здійснення 

процесуальних дій учасниками процесу. Деякі кроки в цьому напрямі в 

Україні вже здійснено. Так, Радою суддів України разом з Державною 

судовою адміністрацією України за підтримки Проекту USAID «Справедливе 

правосуддя» проводилося дослідження з визначення чисельності суддів, 

необхідної для обробки справ та збалансування навантаження на суддів. 

Частиною цього дослідження було проведення опитування суддів щодо 

витрат часу на розгляд типових справ за категоріями та розрахунку на їх 

основі коефіцієнтів навантаження на суддів. За результатами проведених 

заходів експертами Проекту представлено звіт «Основні методологічні 

підходи та результати дослідження щодо визначення коефіцієнтів 

навантаження на суддів та складності справ спеціалізованих судів та судів 

апеляційної інстанції» [426], в якому детально описано методологію 

дослідження, його часові рамки, етапи та проміжні результати. Із 

застосуванням відповідних коефіцієнтів до зведених результатів, визначено 

часові показники тривалості розгляду справ. Зокрема, у таблиці-додатку до 

Звіту зазначено скільки часу витрачатимуть судді на різні види професійної 
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діяльності під час розгляду конкретних справ. У першій колонці вказано 

середню кількість часу в хвилинах і годинах, яку суддя витрачає на розгляд 

справи, а в другій - коефіцієнт навантаження, який розраховується відповідно 

до співвідношення тієї чи іншої категорії справ до умовної середньої 

стосовно всіх інших категорій справ. Отримані результати, представлені у 

Звіті, підтверджено науковим експертним висновком Інституту економіко-

правових досліджень НАН України від 10 травня 2016 р. Експерти 

зазначеного Інституту встановили, що в цілому Звіт є науково обґрунтованою 

методологією, а середні витрати часу на розгляд справ певної категорії 

можуть бути використані як базові при розрахунку навантаження на суддів. 

У зв’язку з цим Рішенням Ради суддів України № 46 від 09.06.2016 р. [427] 

було схвалено названий Звіт і затверджено Рекомендовані показники 

середніх витрат часу на розгляд справ та коефіцієнтів складності справ за 

категоріями (додатки 1-4 [428; 429; 430; 431]). 

б) зменшення навантаження на суди шляхом виключення зі судової 

юрисдикції безспірних вимог (справ без спорів про право);  

в) спрощення судових процедур і пришвидшення судового розгляду, 

зокрема, у спосіб використання новітніх інформаційних технологій [432; 433] 

(у тому числі, онлайн вирішення спорів (ОВС) [434; 435; 436]). Так, на даний 

час відомі 4 основні моделі взаємодії між ОВС і судовими процедурами 

[437]: 1) повна інтеграція, яка передбачає об’єднання ОВС зі судовими 

процедурами, та включає стадію вирішення спорів шляхом їх виявлення, 

узгодження у спосіб переговорів і винесення рішення (у тому числі, 

судового), а також інші додаткові стадії у доповнення до цієї основної; 2) 

досудове ОВС, за якого платформа ОВС полегшує попереднє (досудове) 

врегулювання спору з допомогою посередництва й альтернативних методів 

вирішення спорів; якщо застосування ОВС не принесло очікуваного 

результату, сторона спору може звернутися до суду; 3) ОВС як конкурент 

(замінник) судів (насамперед йдеться про сучасні можливості платформ 

електронної комерції у сфері захисту прав споживачів); 4) платформи ОВС як 
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ринок юридичних послуг (зокрема, і послуг по вирішенню спорів); для 

прикладу, система Європейської комісії для врегулювання споживчих спорів, 

яка дозволяє скаржнику увійти, виявити спір і повідомити про нього 

протилежну сторону; потім у сторін є 30 днів, щоб погодити суб’єктний 

склад (панель) арбітрів по вирішенню спору, після чого скарга надсилається 

до уповноваженого на її розгляд органу [438]. Слід зазначити, що для 

України досі залишається актуальним вирішення питання впровадження 

системи електронного правосуддя (системи «Електронний суд»), яка б 

дозволила розширити сферу використання електронного документообігу, 

забезпечила можливість швидкого отримання користувачами необхідної 

інформації, обміну електронними документами між суддями і апаратом суду, 

між судом і учасниками процесу, а також розгляд справ з віддаленим 

доступом з допомогою Face time, Skype і відеоконференцзв’язку [439; 440]. 

 

2.2. Причинно-наслідковий зв’язок між протиправною 

(незаконною) діяльністю/бездіяльністю суду та заподіяною шкодою 

 

В першу чергу вважаємо за доцільне зауважити, що поняття 

«причинність», «детермінізм» тощо
65

 є філософськими категоріями, які, 

проте, були запозичені дослідниками у сфері юриспруденції
66

 та до сих пір 

широко ними використовуються. Легальне визначення цих понять відсутнє. 

Можливо такий стан речей пояснюється тим, що ці категорії відіграють 

важливу роль насамперед у процесі правозастосування [йде мова про 

застосування цих категорій судом при здійсненні правової кваліфікації 

фактичних обставин конкретної справи], а в сфері правотворчості 

законодавець обмежується філософськими знаннями про них. 

                                                           
65

 На відміну від багато в чому кон’юнктурного змішування детермінізму й причинності, характерного для 

філософії тоталітарного періоду, сучасна філософія проводить чітке розмежування цих категорій - 

детермінізм розглядає як поняття, котре відбиває все різноманіття зв’язків між явищами, за причинністю ж 

залишає набагато вужчу сферу. Причинність використовується для позначення винятково зв’язку 

генетичного, породжуючого. Див. [441; 442]. 
66

 З практичних міркувань дослідження проблем причинного зв’язку було започатковано та протягом 

тривалого часового періоду проводилося представниками доктрини кримінального права [443; 444; 445; 441; 

446; 447]. 
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Слід зазначити, що об’єктивний причинно-наслідковий зв’язок як 

умова відповідальності виконує функцію визначення об’єктивної правової 

межі відповідальності за шкідливі наслідки протиправного діяння
67

. У зв’язку 

з цим у правовій доктрині середини ХІХ ст. сформувалося кілька основних 

підходів (теорій) до визначення юридично значимого причинно-наслідкового 

зв’язку, необхідного й достатнього для притягнення заподіювача шкоди до 

відповідальності:  

- теорія рівноцінних умов (лат. conditio sine qua non) (Т. Гоббс, М. 

Бурі), 

- теорія необхідної умови (К. Біндінг, П. Ертманн),  

- теорія адекватного заподіяння (М. Рюмелін, І. Кріз) [110, с. 125-127; 

448, с. 33-52]. 

Крім того в радянському цивільному праві були розроблені теорії 

причинно-наслідкового зв’язку, засновані на марксистсько-ленінській 

ідеології:  

- теорія необхідного та випадкового заподіяння (І.Б. Новицький, Л.А. 

Лунц [449, с. 300-319], Г.К. Матвєєв [450, с. 137-151]) і 

- теорія можливості й дійсності (О.С. Іоффе [451, с. 161]). 

У той же час у правовій доктрині та правозастосовній практиці країн 

англо-американської правової сім’ї (системи), крім вище названих теорій 

conditio sine qua non (англ. «the But-For Test» - Strong Necessity, Necessary 

Condition Causation) та так званої слабкої необхідності/сильної достатності 

(англ. Weak Necessity/Strong Sufficiency) [452], сформувалися і набули 

поширення такі їх різновиди/оновлені чи нові теорії причинно-наслідкового 

зв’язку як: 

                                                           
67

 З урахуванням таких ознак причинного зв’язку як передування причини наслідку в часі (гносеологічна 

ознака), породження причиною наслідку (онтологічна ознака). Хоча Н.М. Ярмиш вважає некоректним 

включення ознаки передування причини наслідку у визначення причинного зв’язку, оскільки цим 

спотворюється основний зміст причинного відношення - спричинюючий, породжуючий характер причини. 

Встановлення того, що передбачувана причина передує в часі тій події, у якій вбачається її наслідок, - це 

передумова виявлення причинного зв’язку між явищами, які цікавлять дослідника. Але ознакою причинного 

зв’язку «передування причини наслідку», на думку згаданої дослідниці, називати некоректно. 
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- «Necessity», «Duplicate Necessity» і «Contribution» як форми 

спричинення («Involvement»); при цьому, остання із зазначених форм 

охоплює обидві попередні (Джейн Стейплтон (англ. Jane Stapleton) [453]; 

- «the Minimal-Maximal Three-Set (MMTS) Analysis» (Гораціо Спектор 

(англ. Horacio Spector) [454]; 

- «Necessary Element of a Sufficient Set (NESS) test» (Річард Райт (англ. 

Richard Wright); 

- «the Substantial-Factor Formula» (Єремія Сміт (англ. Jeremiah Smith); 

- модифікації «the But-For Test», в основі яких - розширення діапазону 

його застосування шляхом зміни способу такого застосування (Роллін 

Перкінс, Арно Бект, Френк Міллер, Гланвілл Вільямс (англ. Rollin Perkins, 

Arno Becht, Frank Miller, Glanville Williams); 

- «Duty-Risk Theory» (Ліон Грін (англ. Leon Green); 

- «Harm Within the Risk Theory» (Роберт Кітон (англ. Robert Keeton) й 

інші [455; 456]. 

До того ж на основі аналізу трьох редакцій одного з найбільш 

авторитетних і використовуваних у США вторинних джерел права - Зводу 

деліктів (англ. Restatement of Torts) - можна простежити своєрідну еволюцію 

праворозуміння та застосування вказаних вище теорій, а також спробу 

віднайти «компроміс» у вирішенні найбільш дискусійних питань 

причинності в контексті проблематики юридичної відповідальності загалом. 

Так, у третій редакції Зводу деліктів, на відміну від двох попередніх, глава 5 

розділу про відповідальність за фізичну шкоду поділяється на «Фактичну 

підставу (причину)» (англ. Factual Cause; §§ 26-28) та «Сферу (межі) 

відповідальності» («Безпосередню причину») (англ. Scope of Liability 

(Proximate Cause); §§ 29-36). Попередні ж редакції включали лише одну 

главу, в якій використовувався термін «правова підстава (причина)» (англ. 

Legal Cause) у значенні «причинно-наслідкової залежності необхідної для 

настання відповідальності за недбалість» (для прикладу, §§ 430-461 другої 

редакції Зводу). При цьому для констатації наявності такої «правової 
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підстави (причини)» потрібно було встановити наявність «суттєвого чинника 

(фактора)» (англ. Substantial Factor) (§§ 431-433 другої редакції Зводу), що на 

практиці виявилося надто складно, а подекуди і взагалі неможливо. Саме 

тому в процесі роботи над третьою редакцією Зводу деліктів було вирішено 

трансформувати попередній підхід, передбачивши положення про фактичну  

підставу (причину), що, за задумом укладачів, мало б усунути/мінімізувати 

суб’єктивізм правозастосувача (йдеться в першу чергу про суд присяжних) 

при з’ясуванні наявності/відсутності причинності в конкретній справі [457]. 

Зауважимо, що дихотомія фактичний [якщо б не дія/бездіяльність позивача, 

чи зазнав би відповідач відповідних втрат] - юридично значимий 

[формулювання критеріїв залежить від конкретної юрисдикції та передбачає 

потребу у констатації прямої, безпосередньої, розумно передбачуваної тощо 

причини] причинно-наслідковий зв’язок як двоскладовий (дворівневий) тест 

по встановленню причинності притаманна також для Сполученого 

Королівства й інших держав, правові системи яких належать до англо-

американської правової сім’ї, а також у низці держав сім’ї континентального 

права (для прикладу, ФРН) [448, с. 53-54]. Цікаво, що у ФРН перший рівень 

називається «hinwegdenken» і включає у себе два послідовні підрівні: 

«haftungsberündende Kausalität» (встановлення причинно-наслідкової 

залежності між діянням порушника і порушенням охоронюваних законом 

прав потерпілої особи) і «haftungsausfüllende Kausalität» (встановлення 

причинно-наслідкової залежності між порушенням охоронюваних законом 

прав потерпілої особи та шкодою у формі, наприклад, втрати заробітку, 

доходу, витрат на лікування тощо). Практичне значення такого поділу 

полягає у «полегшенні» тягаря доказування: після того як наявність першого 

з підрівнів встановлено до міри «ефективної впевненості», наявність другого 

встановлюється на основі балансу ймовірностей. Крім того, цей поділ можна 

віднести до сфери національної самобутності ФРН, оскільки він невідомий 

жодній іншій країні Європи [448, с. 152-156]. Надати об’єктивну оцінку 

аналізованій дихотомії причинно-наслідкового зв’язку, як утім і 
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спрогнозувати її наслідки для правових систем інших держав, нам видається 

украй сумнівним завданням
68

, однак у цьому підрозділі дисертаційного 

дослідження спробуємо запропонувати до застосування в Україні оновлений 

підхід по встановленню наявності/відсутності причинності у відносинах 

деліктної відповідальності. 

Таким чином у фокусі даної роботи перебуватимуть особливості 

виключно тих теорій причинно-наслідкового зв’язку, котрі є/можуть бути 

застосовними до предмета дисертаційного дослідження. Зауважимо, 

водночас, що жодна з названих вище теорій не може бути безумовно та 

беззаперечно обрана в якості основної та такої, яка враховує всі можливі 

випадки заподіяння шкоди внаслідок протиправної діяльності/бездіяльності 

судових органів. Тобто, при з’ясуванні наявності/відсутності цієї умови 

виникнення зобов’язань по відшкодуванню (компенсації) шкоди, завданої 

органами судової влади, превалює ситуаційний підхід, а саму шкоду нерідко 

може бути заподіяно випадково, внаслідок допущення судової/суддівської 

помилки. 

Шкода, заподіяна внаслідок протиправної діяльності/бездіяльності 

органів судової влади, як правило, є результатом дій (бездіяльності) 

декількох органів/їх посадових осіб, що пояснюється однією з організаційних 

засад побудови системи судоустрою України – принципом інстанційності 

[105, ч. 1 ст. 17; 459]. З урахуванням підходів правозастосовної практики в 

Україні [330, абз. 1 п. 2; 460, абз. 4 п. 2], в подібних ситуаціях необхідно 

встановити наявність безпосереднього (прямого) причинно-наслідкового 

зв’язку, що надзвичайно складно, а то й неможливо здійснити. В окремих же 

випадках виникає потреба обґрунтування навіть не одного, а кількох 

причинно-наслідкових зв’язків (так званих причинно-наслідкових ланцюгів). 

З огляду на зазначене доцільно навести доктринальну позицію [123, с. 50] 

                                                           
68

 Професор юридичного факультету Сіднейського університету Девід Хамер (англ. David Hamer) у праці 

«'Factual Causation’ and ‘Scope of Liability’: What's the Difference?» [458] стверджує, що хоча розмежування 

причинно-наслідкового зв’язку на фактичний і юридично значимий і притаманне для держав англо-

американської правової сім’ї, проте його практичне значення, як правило, перебільшують. Науковець 

наводить низку переконливих аргументів щодо помилковості вказаної дихотомії. 
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про те, що на сьогодні, виходячи з положень чинного законодавства України, 

специфіка відносин, які виникають внаслідок завдання шкоди 

протиправними діями, рішеннями чи бездіяльністю суду, полягає в тому, що 

причинно-наслідковий зв’язок між такими діями (бездіяльністю) відповідних 

органів (посадових осіб) і відновленням майнових і/чи особистих немайнових 

прав або відшкодуванням (компенсацією) за їх порушення має нормативний 

характер, суб’єкт відповідальності (держава) заздалегідь визначений нормою 

права, тож відсутня необхідність визначати конкретну(-их) посадову(-их) 

особу(осіб), яка(-і) заподіяла(-и) шкоду. При цьому, однак, виникає 

запитання про те, чи можна розглядати такий підхід законодавця як єдино 

вірний і беззаперечний. Очевидно, в такий спосіб законодавець намагався 

мінімізувати ризики невідновлення порушеного права особи та нереалізації 

компенсаційної функції цивільно-правової відповідальності державних 

органів. Тобто було створено додаткову гарантію реалізації права особи на 

одержання відшкодування (компенсації) за завдану шкоду, хоча, на нашу 

думку, навіть за такого підходу невирішеною залишається проблема 

необхідності доведення наявності/відсутності причинно-наслідкового зв’язку 

між протиправною діяльністю/бездіяльністю цих органів та заподіяною 

шкодою, адже тягар його доказування лежить на потерпілій особі. В 

законодавстві же встановлено лише певні заходи для полегшення процесу 

такого доказування (наприклад, відсутність потреби доводити вину 

відповідних органів чи їх посадових або службових осіб у силу норм ст.ст. 

1173, 1174, ч.ч. 1, 6 ст. 1176 ЦК України). До того ж вважаємо за неможливе 

погодитися з наведеною вище доктринальною позицією у частині відсутності 

потреби визначати конкретну(-их) посадову(-их) особу(осіб), яка(-і) 

заподіяла(-и) шкоду. Для потерпілої особи така потреба і справді відсутня, 

проте вона є надзвичайно актуальною для держави, за рахунок казни якої 

здійснюватиметься виплата відшкодування (компенсації), з огляду на 

положення ч. 3 ст. 1191 ЦК України, оскільки в протилежному випадку 

можна було б вести мову про дозвіл і, більше того, стимулювання з боку 
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держави протиправної діяльності/бездіяльності її органів, а, отже, нехтування 

принципом невідворотності юридичної відповідальності. Саме тому, з 

урахуванням принципів індивідуалізації та невідворотності відповідальності, 

а також з огляду на правило про тягар доказування (ч. 1 ст. 60 ЦПК України) 

вважаємо, що у справах про відшкодування (компенсацію) шкоди, завданої 

органами судової влади, потерпіла особа повинна довести наявність 

причинно-наслідкового зв’язку між протиправною діяльністю/бездіяльністю 

відповідного судового органу (судді, суддів) та заподіяною шкодою, тобто, 

цей зв’язок не має нормативного характеру. З огляду на зазначене виникає 

запитання про релевантний для з’ясування наявності/відсутності причинності 

у досліджуваних правовідносинах підхід, оскільки концепція 

безпосереднього (прямого) причинно-наслідкового зв’язку, яка визнається 

застосовною в силу офіційних роз’яснень вищих судових інстанцій України, 

суттєво й невиправдано обмежує зміст причинно-наслідкового зв’язку, що 

має юридичне значення. 

Незважаючи на те, що у багатьох зарубіжних державах юридично 

значимим і досі визнається саме безпосередній (прямий) причинно-

наслідковий зв’язок, задля констатації наявності причинно-наслідкового 

зв’язку між протиправною діяльністю/бездіяльністю правопорушника і 

негативними наслідками у виді порушення прав, свобод чи охоронюваних 

законом інтересів потерпілої особи та/чи заподіяння майнової/немайнової 

(моральної) шкоди тощо, у першу чергу застосовується теорія conditio sine 

qua non/«the But-For Test», а надалі - один чи декілька «фільтрів» отриманих 

результатів у вигляді, як правило, теорії адекватного заподіяння [461]. 

Вважаємо, що цей алгоритм доречно використовувати й в Україні, додатково 

врахувавши при цьому ряд важливих напрацювань як теоретичного, так і 

практичного характеру. Йдеться, зокрема, про «INUS (англ. insufficient but 

necessary part of a condition which is unnecessary but sufficient for the result in 

question) conditions» [462] та вже згаданий «Necessary Element of a Sufficient 

Set (NESS) test» [455] як способи подолання деяких проблемних ситуацій, які 
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становлять перешкоду для застосування виключно теорії conditio sine qua 

non/«the But-For Test»: а) ситуації, за яких подібні/аналогічні чинники 

призвели до настання шкоди водночас; б) ситуації, за яких причинно-

наслідкові процеси є різними; в) ситуації, за яких на час досягнення 

кульмінації другим/наступним причинно-наслідковим процесом, шкода вже 

настала [463] (англ. the overdetermined-causation cases i.e. duplicative & 

preemptive causation [455] / circular & dependency causation [464]). Так, для 

встановлення причинно-наслідкового зв’язку за наявності декількох причин, 

кожна з яких спричинила/могла спричинити настання шкоди, доцільно 

застосовувати саме NESS тест, оцінивши ці причини за критеріями 

необхідності та достатності. Відповідно до цього тесту причиною може 

вважатися лише та обставина, яка є необхідним елементом набору умов, 

достатніх для заподіяння шкоди. Тобто причина - необхідна та достатня 

умова заподіяння шкоди: необхідна в тому сенсі, що без неї шкода не 

виникла б; достатня же в тому, що за наявності цієї обставини не потрібно 

жодного додаткового чинника для того, аби настали шкідливі наслідки. 

Фактично йде мова про зміну фокусу із запитання «Чи було б спричинено 

шкоду, якщо б не протиправна поведінка особи (осіб) Х.» на запитання «Чи 

була протиправна поведінка особи (осіб) Х. необхідним елементом у наборі 

умов, який разом з іншими умовами, є достатнім для настання шкідливих 

наслідків?», відповідь на котре стає ключовою при вирішенні питання про 

наявність/відсутність причинно-наслідкового зв’язку у конкретних ситуаціях 

заподіяння шкоди. На наш погляд, до таких ситуацій належать, у тому числі, 

й випадки заподіяння шкоди внаслідок протиправної діяльності/бездіяльності 

кількох судових органів різних інстанцій (або посадових осіб цих органів), 

зокрема, у разі, коли за наслідками оскарження протиправних судових 

рішень до судів вищих інстанцій, у задоволенні поданих скарг було 

відмовлено, а оскаржувані рішення залишено без змін [по суті, такі ситуації 

можна розглядати з позицій декількох самодостатніх причин настання шкоди 

– прим. авт.] [465, с. 64]. Крім того, на нашу думку, керуючись положеннями 
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теорії conditio sine qua non (англ. «the But-For Test»)
69

 у поєднанні з 

доктриною «правомірної альтернативи» (англ. the doctrine of the ‘lawful 

alternative’) [467], можна констатувати, що у випадку заподіяння особі шкоди 

внаслідок протиправної діяльності/бездіяльності суддів при колегіальному 

розгляді справи, за умови неможливості визначення часток, у яких її було 

спричинено конкретним суддею у складі колегії, така шкода повинна 

відшкодовуватися (компенсуватися) в повному обсязі солідарно, незалежно 

від того, чи була поведінка конкретного судді рівноцінною (ст. 3:102 

Принципів європейського деліктного права (PETL) [468]) або 

альтернативною (ст. 3:103 Принципів (PETL) [468], ст. 4:103 глави 4 

«Причинний зв'язок» книги VI «Позадоговірна відповідальність за шкоду, 

спричинену іншій особі» Принципів, визначень і модельних правил 

європейського приватного права. Проекту загальної (спільної) системи 

координат (поглядів) (DCFR) [469]) причиною заподіяння шкоди особі. За 

множинності діянь, кожне з яких потенційно могло б бути достатньою 

причиною заподіяння шкоди, кожне з них окремо презюмується в якості 

можливої причини цієї шкоди за умови, якщо фактично неможливо точно 

визначити конкретне діяння, що заподіяло шкоду потерпілій особі [за 

аналогією до § 27 «Множинні достатні підстави (причини)» (англ. «Multiple 

Sufficient Causes») третьої редакції Зводу деліктів у США – прим. авт.]. Якщо 

ж у випадку множинності діянь жодне з них не стало причиною заподіяної 

шкоди в цілому або в істотній її частині, то ті з них, які найімовірніше 

сприяли (нехай навіть неістотно) заподіянню цієї шкоди презюмують такими, 

що спричинили її в рівних частинах (так званий невизначений частковий 

причинний зв’язок (англ. «Uncertain Partial Causation») (ст. 3:105 Принципів 

(PETL) [468]. Винятком із цих правил та підставою виключення [470, с. 40-

                                                           
69

 Деякі науковці (зокрема, Л.Д. Донська) вважають, що за наявності кількох причин, які разом завдали 

певних негативних наслідків, для встановлення причинно-наслідкового зв’язку треба застосовувати саме 

концепцію conditio sine qua non; Людмила Дмитрівна наголошує, що в цю концепцію бездоганно 

«вписується» ст. 1190 ЦК, яка встановлює правила про відшкодування шкоди, завданої спільно кількома 

особами. Ця ж дослідниця стверджує про необхідність прямого визнання в ЦК України інституту співучасті 

в завданні шкоди та встановлення відповідальності співучасників за завдану шкоду. Детальніше з цього 

приводу див. [466].  
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56] деліктної відповідальності судді при колегіальному розгляді справи є 

висловлення ним окремої думки (лат. votum separatum, англ. Minority 

Report/Separate Opinion) [471; 472; 473], яка відрізняється від протиправного 

рішення більшості колегії суддів [очевидно, йтиметься лише про такий її 

різновид як «Dissenting Opinion» [474] - окрему думку незгоди - прим. авт.]. 

Під дію цього винятку підпадають, очевидно, і випадки письмового 

викладення присяжним(-ими) [105, гл. 3 р. ІІІ] із складу суду присяжних [104, 

§ 2 гл. 30 р. IV] окремої думки, яка відрізняється від протиправного рішення 

ухваленого більшістю. 

 

2.3. Специфіка вини у зобов’язаннях відшкодування (компенсації) 

шкоди, заподіяної протиправними (незаконними) рішеннями, діями 

та/або бездіяльністю суду 

 

Насамперед варто підкреслити, що питання про вину як умову 

відшкодування заподіяної шкоди є надзвичайно багатогранним і дискусійним 

не лише в юриспруденції, але й інших соціальних науках (філософії, 

психології тощо). Міждисциплінарний характер проблематики вини 

обумовлює багатоманітність підходів до її трактування і на рівні різних 

галузевих юридичних наук. З огляду на зазначене з’ясування сутності, форм і 

ролі цього феномену продовжує залишатися актуальним [475; 476]. 

У розрізі цивільно-правової доктрини [477; 478] набула поширення 

позиція, згідно з якою вина трактувалася як невід’ємна суб’єктивна умова 

цивільно-правової відповідальності, наявність якої свідчила про юридичну 

природу такої відповідальності. Хоча, зважаючи на результати нещодавніх 

історико- та порівняльно-правових досліджень, виникають сумніви щодо 

подальшої сталості та виключного характеру вказаної позиції. Так, у своєму 

дисертаційному дослідженні Лі Чжеву [479, с. 10-13] звертає особливу увагу 

на те, що в римському праві серед трьох основоположних категорій, які 

стосуються деліктних зобов’язань, - «iniuria» (протиправність, посягання на 
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особу), «damnum» (збиток, шкода) і «culpa» (вина, необережність) – остання 

з’явилася набагато пізніше, аніж дві попередні. При цьому до появи в 

юриспруденції «culpa» широко використовувалася римлянами у 

повсякденному житті, про що свідчить і її відсутність у Законах XII таблиць. 

Тобто спочатку «culpa» не розглядалася як умова юридичної 

відповідальності. Правопорушення оцінювалося в першу чергу з позиції 

потерпілої особи, а не заподіювача шкоди. Так, для відповідальності за 

«iniuria», найпоширенішого на той час різновиду деліктів, не було потреби у 

встановленні суб’єктивної сторони; юридичне значення мав сам факт 

посягання на особу. Такий підхід не змінився навіть у класичному римському 

праві, коли категорія «culpa» набула юридичного змісту. Всупереч 

поширеній позиції історично вина не сприймалася як суб’єктивна (психічна 

чи моральна) категорія, адже найвизначніші тогочасні правознавці (Гай, 

Павло та інші) розуміли вину з точки зору об’єктивної категорії. Із занепадом 

класичного римського права та поступовим розповсюдженням канонічного 

права змінилося і сприйняття суті та ролі вини як найважливішої 

обов’язкової суб’єктивної умови настання відповідальності за заподіяння 

шкоди («peccatum» - з лат. - гріх, провина). В подальшому таке сприйняття 

суті та ролі вини було розвинене у працях представників природно-правової 

школи XVI - XVII ст., серед яких найбільш значущими виявилися 

дослідження Г. Гроція. У роботі «De iure belli ас pacis» Гроцій запропонував 

загальну норму відповідальності, засновану на врахуванні вини порушника; 

при цьому, вчення Гроція про вину базувалося не на теологічних, а на 

раціональних началах. На глибоке переконання Лі Чжеву, ані суб’єктивізація 

категорії вини, ані догматизація принципу вини в історичному плані не 

призвели до остаточного висновку про природу цього феномену. Для 

прикладу, головною особливістю деліктного права країн англо-

американської правової системи до порівняно недавнього часу було 

покладення відповідальності за сам факт заподіяння шкоди [480; 481]. 
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Таким чином, історично сформувалися дві основні концепції вини: 

суб’єктивна [482; 216, с. 110-115; 483, с. 8-9, 15] (вина полягає у психічному 

ставленні порушника до своєї протиправної поведінки та її шкідливих 

наслідків у формі умислу чи необережності) й об’єктивна [484, с. 601, 622-

623; 485, с. 12-13] (виною є невжиття особою об’єктивно можливих заходів 

по усуненню чи недопущенню негативних наслідків своєї поведінки). 

Сучасною же тенденцією є синтезований підхід до розуміння вини шляхом 

створення так званої змішаної (об’єктивно-суб’єктивної) концепції [112, с. 

120; 486; 13, с. 165], з метою пом’якшення радикальності дуалізму названих 

концепцій розуміння вини, оскільки жодна з них повною мірою не враховує 

специфіки всіх зобов’язань, а тому не може бути сприйнята як єдино 

можлива та цілком вірна. При цьому в контексті досліджуваного нами 

різновиду деліктних зобов’язань пропонується застосовувати саме 

об’єктивну концепцію (поведінкову теорію [487]) вини: вина повинна 

визначатися не як вина у заподіянні шкоди, а як вина у здійсненні 

протиправного (незаконного) діяння, тобто в цьому випадку вину не потрібно 

розглядати з позицій генерального делікту. В той же час науковцями [488, с. 

94-96; 110, с. 170; 489, с. 79] висловлюється точка зору про те, що 

поведінкову теорію вини неможливо застосовувати у сфері деліктних 

відносин, оскільки неможливо «вжити заходів» для виконання деліктного 

зобов’язання, в нормах глави 51 ЦК України, до яких відноситься і ст. 614, 

йдеться про відповідальність за порушення вже існуючого зобов’язання, в 

той час як деліктне зобов’язання виникає лише в момент заподіяння шкоди, а 

тому субсидіарне застосування до нього норм глави 51 ЦК України про 

відповідальність за порушення зобов’язань неможливе. До того ж 

використання цієї теорії призведе до збігу двох умов – протиправності та 

вини. Крім того, оскільки обов’язковою умовою виникнення зобов’язальних 

відносин по відшкодуванню (компенсації) шкоди, заподіяної судом (суддею, 

суддями), є попереднє встановлення протиправності (незаконності) їх 

рішень, дій чи бездіяльності за наслідками перегляду справи, оскарження 
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судового рішення, кримінального чи дисциплінарного провадження щодо 

судді (суддів)
70

, то в силу преюдиційного характеру обставин, встановлених 

унаслідок застосування названих процедур, у тому числі, 

наявності/відсутності вини, її форми, виду тощо, можемо дійти наступних 

висновків: 

а) використання різних концепцій (теорій) вини
71

, в залежності від виду 

юридичної відповідальності судді (суддів): поведінкової – для настання 

приватноправової (цивільної) відповідальності, та психологічної – для 

настання публічно-правової (дисциплінарної, кримінальної) відповідальності, 

є неприпустимим, оскільки такий підхід може призвести до виникнення 

міжгалузевої колізії між видовими інститутами юридичної відповідальності, 

які насамперед розмежовуються за ступенем суспільної шкідливості 

(небезпечності) правопорушень і тяжкості спричинених наслідків, а не вини 

правопорушника [494; 495]. 

б) суб’єктивізація вини заподіювача шкоди як умови її відшкодування 

(компенсації), у поєднанні з принципом (презумпцією [496; 497]) вини 

делінквента, нерідко виступає перешкодою для реалізації такого основного 

начала цивільно-правової відповідальності як справедливість [498, с. 23, 47]. 

Саме тому вина не є обов’язковою умовою для виникнення зобов’язань 

відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної органами судової влади, за 
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 З огляду на п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про незалежність судової влади» [490], 

відповідно до ч. 5 ст. 124 (ст. 129-1 нині чинної редакції - прим. авт.) Конституції України судові рішення є 

обов’язковими до виконання на всій території України і тому вважаються законними, доки вони не 

скасовані в апеляційному чи касаційному порядку або не переглянуті компетентним судом в іншому 

порядку, визначеному процесуальним законом, в межах провадження справи, в якій вони ухвалені. 

Виключне право перевірки законності та обґрунтованості судових рішень має відповідний суд згідно з 

процесуальним законодавством. Оскарження у будь-який спосіб судових рішень, діяльності судів і суддів 

щодо розгляду та вирішення справи поза передбаченим процесуальним законом порядком у справі не 

допускається, і суди повинні відмовляти у прийнятті позовів та заяв з таким предметом. Органи, які 

вирішують питання про дисциплінарну відповідальність та відповідальність за порушення присяги судді, не 

наділені законом повноваженнями оцінювати законність судового рішення. Голови судів та інші судді, які 

обіймають адміністративні посади в судах, органи суддівського самоврядування, кваліфікаційні комісії, 

Вища рада юстиції (наразі – Вища рада правосуддя - прим. авт.), органи та посадові особи законодавчої та 

виконавчої влади не мають повноважень перевіряти правовий зміст судових рішень. Водночас В.О. 

Навроцький і М.В. Галабала у своїх публікаціях «З професорської шухляди» [491] та «Відповідальність 

судді за нескасоване рішення: pro et contra» [492] відповідно наводять переконливі аргументи на користь 

того, що органи, уповноважені законом на розгляд справ про притягнення судді до юридичної 

відповідальності, мають право надавати оцінку законності й обґрунтованості судових рішень, навіть якщо ці 

рішення не були змінені/скасовані.  
71

 Детальніше про різні теорії вини та їх генезис див. [493]. 
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винятком випадків, передбачених ч. 5 ст. 1176 та ч. 3 ст. 1191 ЦК України. 

Тобто вина не потребує доказування, оскільки шкода компенсуватиметься 

державою незалежно від вини судді (суддів) у випадках, визначених ч. 1 та ч. 

6 ст. 1176, ст.ст. 1173, 1174 ЦК України, що свідчить про гуманізацію та 

соціалізацію аналізованих відносин [499, с. 95-96]. Тому дослідники [192, с. 

11-12; 500, с. 20-21; 501, с. 208; 502, с. 8, 13; 503] розглядають ці випадки у 

якості випадків так званої об’єктивної (абсолютної, суворої) відповідальності 

держави, метою встановлення яких є відновлення порушених прав, свобод, 

інтересів потерпілої особи за рахунок усього суспільства, і, водночас, 

порушеного балансу приватного та публічного інтересів, що уподібнює їх до 

заходів захисту [504, с. 262-293; 483, с. 23; 505, с. 4, 7-8] [проблематика 

співвідношення заходів захисту та відповідальності вже розглядалася 

детальніше у підрозділі 1.3. цього дисертаційного дослідження – прим. авт.]. 

Причому в ряді країн (Австрії, Болгарії, Італії, Румунії, Словенії, Чехії) 

особиста відповідальність судді (суддів) повністю/майже повністю 

поглинається субсидіарною (субститутивною) відповідальністю держави. В 

юридичній літературі [13, с. 165-166] такий підхід пояснюється з позицій 

теорії відповідальності за «чужу провину», адже держава повинна проявити 

належний рівень обачності (дбайливості) при відборі осіб, уповноважених 

нею на виконання різних державних функцій. Однак навіть якщо держава і 

проявила належну обачність (дбайливість) у процесі добору на посаду судді, 

можливість заподіяння шкоди таким суддею у процесі здійснення правосуддя 

аж ніяк не виключається, а державу, відповідно, не може бути звільнено від 

відповідальності за спричинену суддею шкоду з підстави прояву нею 

належної обачності (дбайливості) при призначенні його на посаду. Проте 

більшість правників [506; 166, с. 14; 507] трактує безвинну відповідальність 

[ч. 1 та ч. 6 ст. 1176, ст.ст. 1173, 1174 ЦК України поширюються на випадки 

як винного, так і безвинного заподіяння шкоди, що підлягає відшкодуванню 

(компенсації) з боку держави, незалежно від вини її безпосередніх 
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заподіювачів – прим. авт.] радше як виняток, правову аномалію
72

, існування 

якої не завжди може бути виправдане необхідністю відшкодування шкоди 

потерпілій особі, реалізації правовідновної (компенсаційної) функції 

цивільної відповідальності, з огляду на принцип юридичної рівності 

суб’єктів права. 

Що ж стосується випадків відшкодування (компенсації) шкоди, 

заподіяної органами судової влади, які визначені ч. 5 ст. 1176 та ч. 3 ст. 1191 

ЦК України, та передбачають необхідність встановлення вини судді (суддів) 

як елементу складу злочину за обвинувальним вироком суду, то в фокусі 

цього дисертаційного дослідження перебуватимуть особливості лише тих 

форм, видів і ступенів вини, які охоплюються його об’єктом і предметом. У 

першу чергу йдеться про специфіку умислу як форми вини у досліджуваному 

різновиді деліктних зобов’язань. Так, деякі науковці [509, с. 166-168] 

пропонують виокремити в якості єдиного можливого випадку притягнення 

судді (суддів) до цивільної відповідальності вчинення ним (ними) «акту 

умисного неправосуддя» - постановлення завідомо неправосудного судового 

рішення, тобто, вчинення суддею (суддями) злочину, ознаки якого 

передбачені ст. 375 КК України. Вказівка закону на «завідомість» поста-

новлення неправосудного судового рішення свідчить про умисний [прямий 

умисел] характер діяння судді (суддів) і дозволяє відрізнити цей злочин від 

інших криміналізованих посадових діянь судді (суддів), дисциплінарних 

проступків чи помилок, допущених у ході судового провадження [510, с. 45]. 

При цьому, у мотивувальних частинах ухвали від 20 листопада 2014 р. у 

справі № 5-24кс14 [511] та постанови від 18 червня 2015 р. у справі № 5-

56кс15 [512], винесених Судовою палатою у кримінальних справах 

Верховного Суду України, зазначено, що постановлення завідомо 

неправосудного судового акту, відповідальність за яке передбачена ст. 375 

КК, є спеціальним видом службового зловживання в галузі здійснення 

правосуддя, суб’єкт якого (суддя) умисно з будь-яких мотивів свідомо і 
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 Детальніше про поняття, природу та класифікацію цивільно-правових аномалій див. [508, с. 27-46]. 
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цілеспрямовано використовує своє службове становище всупереч інтересам 

правосуддя. Лексико-граматичне та логічне тлумачення дає змогу визначити 

три складові, що містяться у диспозиції ч. 1 ст. 375 КК, які характеризують 

об’єктивні і суб’єктивні ознаки злочину: а) вирок чи інше рішення суду є 

неправосудним; б) це неправосудне рішення суддею (суддями) 

постановляється; в) неправосудність судового рішення має бути завідомою. 

Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 375 КК, характеризується 

прямим умислом: суддя достовірно знає, переконаний в тому, що діє 

всупереч вимогам закону і справедливості. Вчинене діяння кваліфікується за 

ст. 375 КК незалежно від того: 1) яка судова інстанція постановила цей акт 

(суд першої, апеляційної чи касаційної інстанції); 2) яка галузева 

приналежність розглянутої судом справи (кримінальна, цивільна, 

адміністративна, господарська); 3) яким складом суду було постановлено 

судовий акт – судом колегіально чи суддею одноосібно. Поняття 

«неправосудне судове рішення» у поєднанні з вказівкою на «завідомість» 

його постановлення підкреслює цілеспрямований характер злочинних дій 

судді, його свідоме прагнення та бажання всупереч матеріальному чи 

процесуальному закону і (або) фактичним обставинам, встановленим у 

справі, постановити судове рішення, яке за своєю суттю не може бути і не є 

актом правосуддя. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 375 КК, 

полягає лише в активній поведінці особи – дії. Діяння належить до злочину з 

формальним складом, оскільки вичерпується фактом вчинення певних дій - 

постановлення неправосудного судового акту і припускають: а) складання 

відповідного процесуального документу; б) підписання його суддею 

(суддями); в) проголошення судового акту (доведення його змісту до відома 

учасників процесу). Злочин визнається закінченим з моменту проголошення 

постановленого судового акту незалежно від часу набуття законної сили та 

наслідків, які спричинені. Незважаючи на наявність аналізованої правової 

позиції Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України та 

ряду дисертаційних досліджень по цій тематиці [513; 514; 515; 516], у 
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правовій доктрині досі акцентується неабияка увага на недосконалості 

формулювання ознак юридичної конструкції складу злочину, передбаченого 

названою статтею КК України, що проявляється через: оціночний характер і 

відсутність нормативного підходу до розуміння категорії «неправосудність»; 

визнання зміни/скасування неправосудного рішення обов’язковою умовою 

застосування ст. 375 КК України; неможливість визначення моменту 

закінчення даного злочину; складнощі в розмежуванні складів злочинів, 

передбачених ст. 375 і ст. 371 КК України; кваліфікацію постановлення 

судового рішення суддею, строк повноважень якого на час постановлення 

такого рішення закінчився, а також суддею, який пішов у відставку, 

перебував у відпустці, на лікарняному, у відрядженні, був відсторонений від 

посади в установленому законом порядку та деякі інші проблеми кваліфікації 

злочинів цієї категорії справ [517; 518; 519; 520; 521]. Крім того актуальним 

залишається питання про невідповідність кримінальної відповідальності 

судді (суддів) за постановлення неправосудних судових рішень міжнародним 

стандартам незалежності суддів [522], що своєю чергою зумовлює 

постановку «екзистенційного» питання про подальшу долю ст. 375 КК 

України (потребу у її збереженні/викладу в іншій редакції/вилученні). До 

того ж «проблемний» характер юридичної конструкції складу злочину, 

передбаченого ст. 375 КК України, підтверджується і даними статистики
73

. 

                                                           
73

 Так, за даними судової статистики Державної судової адміністрації України, у 2010 р. набрали законної 

сили 2 вироки (обвинувальний і виправдувальний) щодо 2 суддів за ч. 1 ст. 375 КК. За ч. 2 ст. 375 КК було 

винесено 2 обвинувальних вироки з призначенням покарання у виді позбавлення волі. У 2011 р. набрали 

законної сили 5 процесуальних рішень: вироків та ухвал про звільнення від кримінальної відповідальності, 

постановлених за наслідками розгляду кримінальних справ за ч. 1 ст. 375 КК. Відносно 4 осіб кримінальні 

справи були закриті за амністією. У 2012 р. зафіксовано 5 осіб, щодо яких набрали законної сили судові 

рішення. У 2013 р. за ч. 1 ст. 375 КК було засуджено 3 особи. У 2014 р. стосовно 2 осіб набрали законної 

сили вироки за ч. 1 ст. 375 КК, а 1 особу було засуджено за ч. 2 ст. 375 КК з призначенням реального 

покарання. Розпочинаючи з часу здійснення правосуддя ВСС України, предметом його перегляду в 

касаційному порядку було 21 процесуальне рішення за ст. 375 КК, 3 з яких згодом були переглянуті ВСУ. 

Загалом же Верховним Судом України в період із 2007 р. по 2015 р. було розглянуто 48 кримінальних справ 

за ст. 375 КК України, з яких у 26 відмовлено в допуску до провадження, 14 - направлено на новий судовий 

розгляд, 7 - направлено на новий апеляційний розгляд, 1 - закрито провадження у зв’язку з відкликанням 

заяви. З цього приводу детальніше див. [523].  

Крім того, відповідно до звітних відомостей Генеральної прокуратури України про кримінальні 

правопорушення по державі, у 2014 р. за ст. 375 КК було зареєстровано 220 кримінальних проваджень, з 

яких 110 закрито практично одночасно, на стадії досудового слідства, у 13 повідомлено про підозру і лише 1 

направлено з обвинувальним актом до суду. У 2015 р. обліковано 206 кримінальних правопорушень, у 22 

провадженнях вручено повідомлення про  підозру, проте лише 7 направлено до суду з обвинувальним 

актом, а 182 проваджень закрито. У 2016 р. сумарно обліковано 1522 кримінальних правопорушень, у 51 
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Таким чином можемо дійти висновку про надзвичайну складність 

доведення факту вчинення суддею (суддями) акта умисного неправосуддя у 

формі постановлення завідомо неправосудного судового рішення, що в свою 

чергу призводить до відсутності необхідного кола умов для відшкодування 

(компенсації) шкоди потерпілій особі. Цей висновок стосується і другої 

форми вини – необережності. При цьому, однак, у юридичній літературі [524, 

с. 175] обґрунтовується доцільність відновлення у вітчизняному 

кримінальному законодавстві самостійної кримінальної відповідальності за 

постановлення неправосудного судового рішення через необережність 

(злочинну недбалість). На нашу думку, обираючи спосіб удосконалення 

правового регулювання кримінальної відповідальності судді (суддів) за 

постановлення неправосудних судових рішень в Україні, доцільно взяти до 

уваги досвід Іспанії. Так, у главі І книги ІІ розділу ХХ КК Іспанії «Посадові 

злочини» встановлено відповідальність судді за винесення (умисне) 

незаконного вироку чи рішення (ст. 446), за винесення незаконного вироку 

або рішення через грубу необережність чи незнання, яке не вибачає (ст. 447), 

за відмову винести вирок чи рішення за відсутності законних підстав (ст. 

448), за злісне затягування відправлення правосуддя (ст. 449) [525; 526].  

Зауважимо, проте, що як на рівні юридичної теорії, так і практики 

досить складно розмежувати необережність (culpa) і умисел (dolus), грубу 

(culpa lata) та просту (culpa levis) необережність, однак у ряді випадків таке 

розмежування є вкрай необхідним
74

. У цьому контексті слід навести підхід 

«Принципів, визначень і модельних правил європейського приватного права. 

Проекту загальної (спільної) системи координат (поглядів)» (DCFR) [469] 

(розділ 1 «Умисел і необережність» глави 3 «Відповідальність» книги VI 

«Позадоговірна відповідальність за шкоду, спричинену іншій особі»): а) 

                                                                                                                                                                                           

провадженнях вручено повідомлення про підозру, проте лише половину з них (25) направлено до суду з 

обвинувальним актом, а 847 проваджень закрито. Протягом першого півріччя (січень – червень) 2017 р. 

сумарно обліковано 579 кримінальних правопорушень, однак у жодному зі проваджень не вручено 

повідомлення про підозру, а 197 із них закрито. Детальніше зі статистичними даними ГПУ можна 

ознайомитися, перейшовши за гіперпосиланням: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=104402 
74

 Наприклад, у процесі розрізнення складів злочинів і дисциплінарних проступків судді, характерною 

ознакою більшості з яких є наявність умислу чи недбалості (в тому числі, очевидної). Див. [105, ч. 1 ст. 106]. 

http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=104402
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особа умисно заподіює юридично значиму шкоду, якщо вона діє або: з 

наміром заподіяти шкоду саме того типу (виду), який був нанесений, або 

усвідомлюючи, що таку шкоду чи шкоду такого типу (виду) буде завдано чи 

з великою ймовірністю буде завдано внаслідок її поведінки (ст. 3:101); б) 

особа заподіює юридично значиму шкоду через необережність, якщо шкоду 

заподіяно внаслідок її поведінки, яка або: не відповідає спеціальній вимозі 

дбайливості/обачності, передбаченій законом з метою захисту потерпілого 

від завданої шкоди, або не виявляє дбайливості/обачності такою мірою, яку 

можна було б очікувати за даних обставин від особи, яка діє з розумною 

обачністю (ст. 3:102). З урахуванням ст. 4:102 Принципів європейського 

деліктного права (PETL) [468], обов’язковим стандартом поведінки є 

поведінка розумної людини, що залежить, зокрема, від природи й значущості 

інтересу, який захищається, від ступеня небезпечності діяльності та 

належного рівня професіоналізму, якого очікують від особи, що таку 

діяльність здійснює, від передбачуваності шкоди, відносин наближеності чи 

особливої довірчості між сторонами, а також від доступності й вартості 

застережних заходів чи інших альтернативних способів попередження 

шкоди». Цікаво, що у джерелах права США (§ 282 другої редакції Зводу 

деліктів (англ. Restatement of Torts) необережність визначається як поведінка, 

що не відповідає стандартові, встановленому правом для захисту інших від 

безпідставного ризику заподіяння шкоди. Делікт необережності не 

поширюється на випадки умисного заподіяння шкоди [527]. Таким чином 

формулювання деліктів необережності згідно з DCFR, PETL і Restatement of 

Torts за змістом є надзвичайно схожими, якщо не тотожними. При цьому з 

метою встановлення наявності/відсутності порушення обов’язку обачності в 

судовій практиці держав англо-американської правової сім’ї (системи) було 

розроблено спочатку двоскладовий (Anns), а згодом - трискладовий (Caparo) 

тести. Потреба у використанні першого з названих тестів виникла ще в 1977 

р. й була зумовлена необхідністю адаптації уже знаного на той час делікту 

необережності до невідомих раніше категорій делінквентів-відповідачів 
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(державних/місцевих органів влади, інших органів/осіб, наділених владними 

повноваженнями), видів шкоди (заподіяння яких не призводило до 

пошкодження/знищення чи т.п. майна особи або заподіяння їй фізичної 

шкоди, а становили суто чисті економічні втрати – pure economic loss), а 

також видів обов’язку (в основному позитивних зобов’язань по вжиттю 

заходів для захисту прав та інтересів інших осіб). Існування такої 

необхідності яскраво підтверджується фактичними обставинами справи Anns 

v. Merton London Borough Council [528]: позов про відшкодування чистих 

економічних втрат пред’явили постраждалі власники та наймачі (на умовах 

довгострокової оренди) квартир у житловому будинку, фундамент якого 

імовірно був халатно проінспектований/взагалі не проінспектований 

місцевими органами влади, що призвело до будівельних ушкоджень квартир. 

У ході дослідження Палатою Лордів питання про наявність у місцевих 

органів влади обов’язку обачності за обставин цієї справи, було 

сформульовано загальний підхід, який мав відтоді застосовуватися судами 

при вирішенні справ з аналогічними фактичними обставинами: по-перше, 

слід встановити, чи існує, так як і між потенційним правопорушником і 

потерпілою особою, достатнє відношення близькості чи сусідства, за якого 

делінквент розумно повинен був мати на увазі осіб, інтереси яких його 

поведінка безпосередньо й прямо зачіпає, тому допущення ним недбалості 

найімовірніше призвело б до спричинення таким особам шкоди; по-друге, в 

разі стверджувальної відповіді на перше з питань необхідно дослідити, чи 

існують будь-які доводи, які могли б спростувати, звузити чи обмежити 

сферу обов’язків або групи осіб, щодо яких у делінквента виникає такий 

обов’язок, або збитків, до виникнення яких може призвести порушення 

такого обов’язку. У 1990 р. Палатою Лордів у ході вирішення справи Caparo 

Industries Plc v Dickman [529] з метою встановлення наявності обов’язку 

обачності та його порушення/дотримання було сформульовано трискладовий 

тест: по-перше, заподіяння шкоди позивачеві внаслідок поведінки 

відповідача має бути розумно передбачуваним; по-друге, сторони повинні 
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перебувати у достатньо близьких або сусідських відносинах; по-третє, з 

огляду на фактичні обставини справи та представлені сторонами доводи для 

суду «справедливо і розумно» буде покласти як обов’язок обачності, так і 

відповідальність за його порушення, на відповідача. При цьому, однак, 

постає питання про сферу поширення й застосування обох тестів, у тому 

числі, у справах про потенційні делікти необережності, допущені органами 

державної влади, для вирішення котрих їх власне і було сформульовано. На 

даний час відповідь на це запитання залишається неоднозначною не лише у 

правовій доктрині, але й судовій практиці: як правило, сфера використання 

обох тестів обмежується компетенцією органів законодавчої та виконавчої 

влади, зокрема, і правоохоронних органів (поліції) [530; 531; 532]. Для 

прикладу, Верховним Судом Канади було сформульовано щонайменше 5 

випадків існування так званих публічних обов’язків обачності, в основі яких 

– позитивні зобов’язання держави в особі уповноважених нею органів щодо 

вжиття заходів запобігання, попередження і захисту прав, свобод та інтересів 

осіб від спричинення їм шкоди, в тому числі, й третіми особами. До таких 

випадків належать: 1) обов’язок співробітників поліції виявляти розумну 

обачність задля забезпечення безпеки дорожнього руху водіїв після ДТП, що 

трапилася на автомагістралі; 2) обов’язок муніципальних органів влади перед 

власниками/наймачами/потенційними набувачами об’єктів житлової 

нерухомості належним чином періодично проводити перевірки стану таких 

об’єктів; 3) обов’язок органів державної влади, які реалізують політику в 

сфері безпеки та утримання доріг, по відношенню до водіїв; 4) обов’язок 

начальника поліції виявляти розумну обачність задля забезпечення 

належного виконання підлеглими йому співробітниками своїх службових 

обов’язків; 5) обов’язок урядових інспекторів з техніки безпеки й охорони 

праці по захисту працівників від наслідків злочинної поведінки, допущеної 

третіми особами [533]. Тож постає запитання про можливість/неможливість 

застосування проаналізованих дво- (Anns) чи трискладового (Caparo) тестів у 

справах про відшкодування (компенсацію) шкоди, заподіяної судовими 



148 

 

органами, що відповідно зумовлює постановку питань про існування в таких 

органів обов’язку обачності по відношенню до інших осіб, а також критеріїв 

порушення такого обов’язку, за умови стверджувальної відповіді на перше з 

питань. Як уже зазначалося, суддя (судді) у принципі не уповноважені на 

заподіяння шкоди у процесі виконання ними судової функції держави. З 

огляду на це можна припустити існування в них обов’язку виявляти належну 

дбайливість/обачність і вживати всіх залежних від них заходів задля захисту 

порушених, невизнаних чи оспорюваних прав, свобод і законних інтересів 

інших осіб, насамперед тих, котрі реалізують своє право на судовий захист. 

Таке припущення призводить до необхідності відповіді на запитання про 

критерії та межі такої дбайливості/обачності, в процесі пошуку якої 

наштовхуємося на проблему антиномії об’єктивного і суб’єктивного в 

цивілістичному понятті необережності [534, с. 8, 17-20; 535; 536], корені якої, 

очевидно, слід шукати в аналізованій раніше проблемі дуалізму об’єктивної й 

суб’єктивної концепцій розуміння вини. Перший варіант відповіді: особа 

вважається такою, що діяла необережно, якщо вона не вжила тих заходів, 

яких могла б ужити на її місці будь-яка розумна людина, тобто, поведінку 

відповідача необхідно порівнювати з гіпотетичною моделлю поведінки 

уявного персонажа – будь-якої розумної людини. Таке мірило, чи критерій, є 

об’єктивним, позаяк будь-яка розумна людина має з конкретним 

відповідачем спільного не більше ніж з будь-ким іншим, окрім, звісно, того, 

що вона «діє» за аналогічних зовнішніх обставин. Проте існує і протилежний 

варіант відповіді на поставлене запитання: необережністю визнається 

невжиття лише тих заходів, яких могла вжити саме ця конкретна особа, 

неповторний індивід з усіма притаманними йому властивостями, рисами й 

особливостями. Протиріччя між об’єктивним і суб’єктивним критеріями 

необережності - прояв фундаментальної антиномії у праві. При цьому Б.П. 

Карнаух стверджує, що критерієм необережності мають слугувати розумні 

очікування, – на розвиток, закріпленого у ст. 3 ЦК України, принципу 

розумності. Себто необережність слід констатувати в разі, коли а) особа не 
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вживає розумно очікуваних від неї заходів і б) немає доказів, які би свідчили 

про наявність умислу в її діях. Вважаємо, що висловлена доктринальна 

позиція безсумнівно заслуговує на увагу та подальший розвиток, однак не 

може бути беззастережно сприйнята і практично застосована по відношенню 

до деліктних зобов’язань, особливо тих, у яких делінквентами є органи 

державної влади, їх посадові/службові особи, з урахуванням аргументів, 

наведених нами вище. 

Стосовно же співвідношення грубої та простої (легкої) необережності, 

то в розрізі досліджуваного в цій роботі різновиду деліктних зобов’язань і з 

огляду на феномен суддівського розсуду (дискреції), зосередимо увагу 

насамперед на особливостях прояву першого з названих ступенів 

необережності. Так, Є.В. Федорова у своєму дисертаційному дослідженні [13, 

с. 181-182] дійшла наступного висновку: груба необережність означає, що, 

відправляючи правосуддя й ухвалюючи протиправне судове рішення, суддя 

передбачав або повинен був передбачати можливість настання шкоди, проте, 

без достатніх для цього підстав розраховував на її запобігання (або 

ненастання). Груба необережність може проявлятися у таких 

діях/бездіяльності суду, які вчиняються у ході провадження у справі й 

ухвалення судового рішення: поверхневе та/чи неуважне вивчення матеріалів 

справи; незадовільна організація судового процесу; недостатньо 

відповідальне ставлення судді до виконання своїх обов’язків тощо. Для 

прикладу, груба необережність матиме місце в ситуаціях, коли судом: не 

було призначено проведення експертизи, хоча аналіз фактичних обставин і 

матеріалів справи свідчить про потребу у протилежному; застосовано 

положення закону чи іншого нормативно-правового акту без урахування 

внесених до нього змін, доповнень тощо, за умови, якщо судді було відомо 

чи мало бути відомо про ці зміни та доповнення, зокрема, й з огляду на 

презумпцію знання закону, та інших. Тобто як самовпевненість (передбачав 

можливість настання шкоди внаслідок свого діяння – рішення, дії або 

бездіяльності, - але легковажно розраховував на її ненастання), так і 
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недбалість (не передбачав можливості настання шкоди внаслідок свого 

діяння – рішення, дії або бездіяльності, - хоча повинен був і міг її 

передбачити) з боку судді в ході виконання ним судової функції держави 

можуть досягати ступеня грубої необережності. На наш погляд, 

перспективним для врахування та, можливо, навіть запозичення Україною є 

досвід правового регулювання і застосування випадків грубої необережності 

(недбалості) суддів в Італії. В цій країні до введення в дію Закону № 18/2015, 

яким законодавство у сфері цивільної позадоговірної відповідальності держави 

за шкоду, заподіяну її судовими органами, було приведено у відповідність до 

права ЄС [40; 41], в силу ст. 2(3) чинної на той час редакції Закону № 

117/1988 від 13 квітня 1988 р. до випадків грубої недбалості судді належали: 

серйозне порушення закону внаслідок невибачливої недбалості; ствердження 

факту, існування якого беззаперечно спростовано матеріалами справи, або, 

навпаки, заперечення факту, який беззаперечно існує, внаслідок невибачливої 

недбалості; видача наказу (ордеру), що впливає на свободу особи, без наявності 

для цього підстав, або поза колом випадків, дозволених законом. Згідно же зі ст. 2 

(3) нині чинного Закону в редакції Закону № 18/2015 до випадків грубої 

недбалості судді належать: очевидне порушення внутрішнього законодавства і 

права ЄС
75

; перекручування фактів або доказів; ствердження факту, існування 

якого беззаперечно спростовано матеріалами справи, або, навпаки, заперечення 

факту, який беззаперечно існує; видача наказу (ордеру), що впливає на особисті 

свободу чи майно, без наявності для цього підстав, або поза колом випадків, 

дозволених законом. При цьому виключається відповідальність за тлумачення 

положень закону або оцінку фактів і доказів, за винятком допущення суддею 

умисного порушення або серйозного проступку (грубої недбалості). 

Таким чином формально протиправну поведінку судді не завжди 

можна визнати винною, адже ним може бути допущено помилку в ході 
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 При встановленні того, чи було допущене порушення очевидним, необхідно враховувати низку обставин: 

наскільки чітко сформульовано порушене правило поведінки; ступінь невибачливості та тяжкості 

порушення; добросовісність виконання державою взятих на себе внаслідок вступу до ЄС зобов’язань, а 

також те, наскільки рішення чи дії національного органу судової влади відповідають тлумаченню, яке було 

здійснене Судом ЄС. 
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суддівської діяльності, якій притаманний ризиковий характер у силу 

наділення судді компетенцією на реалізацію розсуду (дискреції) (від лат. 

discretio)
76

, тобто, повноваженнями щодо обрання найбільш оптимального 

варіанту вирішення правового питання, відповідно до нормативно 

визначених меж, вихідних засад та цілей права, конкретних обставин справи 

[540, с. 6]. Хоча в юридичній літературі [541; 542; 543; 544] поняття 

судового/суддівського розсуду й досі трактується неоднозначно: міра 

свободи суду; вибір із декількох законних альтернатив; повноваження суду; 

правозастосовна діяльність тощо. Як наслідок, дискусійним залишається і 

питання визначення меж правосудності/критеріїв правомірності 

судового/суддівського розсуду [545; 546; 540], які виступають гарантіями 

унеможливлення суддівського свавілля (превентивна гарантія для учасників 

процесу) та водночас гарантують суб’єктові правозастосування (судді) 

наявність повноважень щодо обрання найбільш оптимального варіанту 

вирішення правового питання, тобто винесення правосудного рішення в 

кожній конкретній ситуації. Неоднозначність шляхів вирішення зазначених 

питань поглиблюється відмінністю стилів юридичного мислення у різних 

правових сім’ях (системах), що, у свою чергу, відображається у 

моделях/типах судового/суддівського аргументування [547; 548; 549; 550]. У 

цьому контексті на окрему увагу заслуговує проблематика формування 

внутрішнього переконання судді у процесі оцінки доказів у справі [551; 552], 

результати якої суд відображає в рішенні, в якому наводяться мотиви їх 

прийняття чи відмови у прийнятті [141, ст. 212; 313, ст. 43; 314, ст. 86; 104, 

ст. 94]. При цьому чинне кримінальне процесуальне законодавство України 

[104, ст.ст. 22, 370] встановлює змагальність сторін кримінального 
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 У цьому контексті доречно зазначити про розуміння суті та меж розсуду міжнародними судовими та 

квазісудовими органами й установами, насамперед, концепцію «margin of appreciation», розвинену у ході 

практики ЄСПЛ, відповідно до якої Суд при вирішенні питання щодо наявності/відсутності факту 

порушення державою своїх конвенційних зобов’язань ураховує міру/ступінь її свободи (дискреції) у вжитті 

законодавчих, адміністративних, судових та т.п. заходів задля їх [зобов’язань] належного виконання. З 

огляду на цю концепцію ЄКПЛ може інтерпретуватися по-різному в різних державах-учасницях, з 

урахуванням відмінностей їх правових і культурних традицій. Таким чином ЄСПЛ наділено необхідною 

гнучкістю з метою підтримання балансу між суверенітетом держав-учасниць і їх конвенційними 

зобов’язаннями. Детальніше з цього приводу див.: [537; 538; 539]. 
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провадження, свободу в поданні ними суду своїх доказів та у доведенні перед 

судом їх переконливості; суд же, зберігаючи об’єктивність і 

неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх 

процесуальних прав і виконання процесуальних обов’язків, внаслідок чого 

ухвалює вмотивоване рішення. Аналіз названих законодавчих положень 

свідчить про запровадження в Україні раніше невідомих для її правової 

системи об’єктивних стандартів доказування, характерних для держав англо-

американської правової сім’ї [553; 554; 555; 556], у першу чергу, доведення 

стороною обвинувачення винуватості особи поза розумним сумнівом (англ. 

beyond a reasonable doubt [557]) [104, ст. 17]. Водночас в адміністративному 

судочинстві процесуальне законодавство України наділяє суд 

повноваженнями щодо офіційного з’ясування всіх обставин у справі, у тому 

числі щодо виявлення та витребування доказів із власної ініціативи [314, 

ст.ст. 11, 71], що наближує його статус до статусу учасника процесу; самому 

же процесу, очевидно, притаманний змішаний – змагально-інквізиційний – 

характер. Указані фактори зумовлюють зміни як у процесі доказування та 

межах судового/суддівського розсуду (дискреції), так і встановленні 

наявності/відсутності вини судді (суддів) при правовій кваліфікації його (їх) 

поведінки в ході судового провадження у справі. 

У зв’язку з цим необхідно з’ясувати спосіб, у який можливо провести 

розмежування типів/видів такої поведінки, що дозволив би здійснити її вірну 

правову кваліфікацію. В підрозділі 2.1. даного дисертаційного дослідження 

було розглянуто особливості прояву різних форм протиправної поведінки 

судових органів і їх посадових осіб. Однак нез’ясованим залишилося питання 

про критерії відмежування суддівського свавілля, інших форм грубої та 

невибачної протиправної поведінки (англ. gross and inexcusable negligence) 

судді (суддів) від його (їх) правомірної поведінки (як правило, у формі 

добросовісної судової/суддівської помилки). Так, в одному з нещодавніх 

тематичних аналітичних досліджень [558] запропоновано розмежовувати 

зловживання (свавілля), недбалість і добросовісну помилку судді (суддів) за 
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притаманними їм якісними ознаками. Зокрема, свавільним названо судове 

рішення, яке суд умисно ухвалює з порушенням вимог права чи не засноване 

на досліджених доказах або встановлених фактах. Суддя, ухвалюючи таке 

рішення, діє зі злим умислом (англ. malice). Орієнтиром у визначенні того, 

яке рішення суду має ознаки свавільності, слугує практика ЄСПЛ, а саме 

рішення у справах «Дюлоран проти Франції» («Dulaurans v. France») [559], 

«Хамідов проти Росії» («Khamidov v. Russia») [560], «Анджельковіч проти 

Сербії» («Anđelković v. Serbia») [561], «Бочан проти України (№ 2)» («Bochan 

v. Ukraine (No. 2)») [562]. В рішенні у справі проти Франції Суд встановив 

порушення права на справедливий суд, оскільки єдиною причиною, чому 

Касаційний Суд Франції ухвалив оскаржуване рішення про залишення 

касаційної скарги заявниці без задоволення як неприйнятної, був результат 

«une erreur manifeste d’appreciatoin» («явної помилки в оцінці»), тобто, згідно 

з позицією Суду, якщо помилка національного суду щодо питань права або 

факту є настільки очевидною, що її можна кваліфікувати як «явну помилку» 

(тобто помилку, якої розумний суд не допустив би), вона може порушити 

справедливість провадження. В рішенні у справі проти Росії безпідставність 

висновку національних судів щодо фактів була «такою разючою та 

відчутною», що Суд постановив, що провадження, на яке скаржився заявник, 

мало вважатися «грубим свавіллям» [560, § 174]. В рішенні у справі проти 

Сербії Суд встановив, що свавільність рішення національного суду, яке в 

принципі не мало правових підстав за національним законодавством і не 

мало жодного зв’язку між встановленими фактами, застосовним правом та 

результатами провадження, становила «відмову у правосудді» [561, § 27]. В 

рішенні у справі проти України [562, § 64] Суд зауважив, що обґрунтування 

Верховного Суду України становило не просто інше розуміння правового 

документу; таке обґрунтування можна тлумачити лише як «грубе свавілля» 

або «відмову у правосудді» в тому розумінні, що викривлений виклад 

рішення 2007 р. у першій справі «Бочан проти України» («Bochan v. 

Ukraine») призвів до руйнування намагань заявниці домогтися розгляду у 
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рамках передбаченої національним законодавством процедури касаційного 

типу її майнових вимог на підставі рішення Суду у попередній справі (див. 

§§ 51-53). У зв’язку з цим слід зазначити, що у своєму рішенні 2007 р. Суд 

встановив, що, зважаючи на обставини, за яких Верховний Суд України 

передавав справу заявниці до нижчестоящих судів, сумніви заявниці щодо 

безсторонності суддів, які розглядали справу, включаючи суддів Верховного 

Суду України, були об’єктивно обґрунтованими (див. §§ 13-15). 

Таким чином, з огляду на правові позиції ЄСПЛ, викладені у 

зазначених вище справах, рішення, в якому помилка суду щодо питань права 

чи факту є настільки очевидною, разючою та відчутною, що її не міг би 

припуститися розумний суд, не можна кваліфікувати інакше як грубе 

свавілля. Зокрема, свавільними можуть бути визнані судові рішення у 

випадках: очевидного викривлення фактів або вимог права; очевидної 

невідповідності висновку суду встановленим фактам; очевидної внутрішньої 

суперечності рішення; очевидної відсутності легітимних підстав для 

прийнятого рішення; замовчування вирішальних або вагомих аргументів 

сторони, з якими рішення суду йде урозріз; встановлення надзвичайного і 

заздалегідь недосяжного стандарту доказування; ухвалення протилежних 

рішень одним і тим самим складом суду за однакових обставин за відсутності 

зміни судової практики чи законодавства; вирішення справи із завідомим 

порушенням вимог щодо безсторонності суду. І це далеко невичерпний 

перелік проявів зловживань [558]. 

Дослідивши дисциплінарну практику національних органів, теорію і 

практику деяких зарубіжних держав і з урахуванням підходів практики 

ЄСПЛ, вважаємо за можливе виділити наступні критерії правової 

кваліфікації поведінки судді (суддів) у якості свавілля чи інших форм грубої 

та невибачної поведінки:  

І. Наслідки, до настання яких призвела протиправна поведінка судді 

(суддів): 
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1) неякісне (хибне, з дефектами) відправлення правосуддя, що 

виявляється у результатах виконання судової функції, та підриває авторитет 

судової влади в цілому, наприклад: а) постановлення занадто м’якого вироку 

[563; 564; 565]; б) допущення численних порушень законодавства при 

вирішенні справи, що фактично сприяло легалізації забороненого 

законодавством грального бізнесу [566] тощо. Зауважимо, що Верховний Суд 

Японської Держави у процесі застосування положень спеціального закону 

щодо відповідальності держави за шкоду, заподіяною її службовцями при 

здійсненні повноважень, дійшов висновку про те, що для визнання 

діяльності/бездіяльності судді незаконною «необхідними є особливі 

обставини, за наявності яких може бути встановлено, що суддя здійснював 

покладені на нього державою повноваження явно всупереч їх цілям і духу; 

для прикладу, суддя ухвалив рішення із незаконною чи несправедливою 

метою» [75].  

2) відмова у доступі до правосуддя з підстав не передбачених законом 

[567; 568; 569; 570; 571] або надмірні затримки при розгляді та вирішенні 

справи
77

. Слід зазначити, що відповідно до актів законодавства деяких 

держав (Грецької Республіки, Федеративної Республіки Німеччина та інших) 

надмірні затримки прирівнюються до відмови у правосудді. 

3) істотні процесуальні порушення, які впливають на хід і/чи результат 

судового розгляду, зокрема, унеможливлюють реалізацію учасниками 

судового процесу наданих їм процесуальних прав і виконання процесуальних 

обов’язків, призводять до порушення правил щодо юрисдикції тощо: а) суддя 

не винесла ухвалу про відкриття провадження, не провела попереднє судове 

засідання, проведення якого було обов’язковим [572]; б) суддя не 

роз’яснювала підсудним суть обвинувачення і не з’ясовувала чи визнають 

вони себе винними і чи бажають давати показання [573]; в) винесення 

постанови по суті позовних вимог за відсутності у судовому засіданні 

позивача та відповідача; позивач при цьому не був належним чином 
                                                           
77

 Виходячи з аналізу дисциплінарної практики, найпоширеніше порушення, що допускається суддями в 

Україні. 
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повідомлений про день та час розгляду справи [574]; г) неналежне 

застосування норм процесуального права при залишенні позовної заяви без 

руху, що призвело до апеляційного оскарження ухвали та її відміни і, як 

результат, - до затягування строків вирішення питання про відкриття 

провадження у справі [575]; ґ) порушення правил підвідомчості [576] та 

підсудності [577; 578] справ; д) застосування заходів забезпечення позову, які 

є вочевидь неспівмірними із заявленими вимогами, порушення 

конституційного принципу обов’язковості виконання судових рішень, 

втручання в діяльність державного органу шляхом заборони його 

працівникам виконувати покладені на них функціональні обов’язки [579]. 

4) очевидні/грубі помилки у правовій позиції, відображеній у судовому 

рішенні, що проявляються у неправильному застосуванні норм права, в тому 

числі, їх помилковому тлумаченні. Для прикладу, див. рішення №№ 7/1977 та 

12/2003 грецького Спеціального суду щодо судових процесів, у ході яких 

були допущені порушення закону [580]. 

5) очевидна/груба помилка суду щодо питання факту, яка вплинула на 

результат вирішення справи [581; 582]. 

ІІ. Інші ознаки, що свідчать про очевидний грубий невибачний характер 

поведінки судді (суддів), зокрема, її систематичність. Як приклади: а) 

систематичне невиправлення судом першої інстанції помилок, встановлених 

апеляційним судом [583, § 85; 584, § 46]; б) умисне систематичне порушення 

норм матеріального та процесуального права при розгляді справ певних 

категорій [585]; в) систематичне заявлення необґрунтованих самовідводів, 

ігнорування участі у суддівському самоврядуванні [586] та інші. 

З огляду на формулювання ст. 106 чинного нині Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» [105], норми якої встановлюють підстави 

дисциплінарної відповідальності судді, можемо обґрунтовано припустити 

появу нових/розширення кола вже існуючих критеріїв і форм прояву 

протиправної поведінки судді (суддів). Надати ж оцінку ефективності 
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законодавчих новел дозволить аналіз практики їх застосування 

дисциплінарними палатами новоутвореної Вищої ради правосуддя. 

Крім того потрібно дослідити природу й особливості добросовісних 

суддівських помилок, які можуть мати місце у процесі сумлінного виконання 

суддею своїх обов’язків внаслідок помилкової оцінки фактів у справі чи 

неправильного, наприклад, під кутом зору вищої інстанції, хоча й 

вмотивованого застосування норм права. Незважаючи на те, що при 

допущенні названих помилок суддя не перевищує меж допустимого розсуду 

та сумлінно виконує покладені на нього обов’язки, не усвідомлюючи 

помилкового характеру своїх рішень, дій і/чи бездіяльності та/або їх 

можливих негативних наслідків, ці помилки також мають бути виявлені та 

виправлені [587; 262, с. 13-15; 588]. У протилежному випадку такі помилки 

набудуть латентного (від лат. latens (latentis) – невидимий, прихований) 

характеру: не призведуть ані до скасування, ані до зміни судових рішень 

[589, с. 43-45] [існування таких помилок не є підставою для спростування 

презумпції правомірності судового рішення і винятком із принципу res 

judicata – прим. авт.], однак, як правило, матимуть наслідком заподіяння 

шкоди у соціальному аспекті у вигляді зниження авторитету судової влади та 

втрати довіри до правосуддя насамперед з боку осіб, які звернулися до 

органів цієї гілки влади за судовим захистом своїх порушених, невизнаних чи 

оспорюваних прав, свобод або охоронюваних законом інтересів. При цьому 

постає низка важливих запитань про те, чи допустимим є притягнення судді 

до юридичної відповідальності за допущену ним добросовісну помилку, у 

разі стверджувальної відповіді на перше із запитань, то до юридичної 

відповідальності якого виду/видів і т.д. Так, деякі дослідники [590, с. 8-9, 17-

21] пропонують розглядати судову помилку підставою окремого виду 

юридичної відповідальності - процесуальної відповідальності судді, що 

настає незалежно від вини та передбачає застосування правовідновної 

санкції, що одночасно включає осуд особи, яка допустила таку помилку. 

Цими ж науковцями обґрунтовується твердження про нетотожність понять 



158 

 

«процесуальне правопорушення» та «судова помилка»: за змістом поняття 

«правопорушення» поглинає поняття «судова помилка», проте не 

вичерпується ним, адже сутність судової помилки полягає в тому, що вона, 

будучи таким порушенням закону, яке призводить до незаконності, 

необґрунтованості, несправедливості, та, як результат, неправосудності 

судового рішення, зумовлює настання певних негативних наслідків. 

Найтяжчими з таких порушень є злочини, за вчинення яких настає, поряд з 

кримінальною, і процесуальна відповідальність. Також окрема увага 

звертається на питання про розмежування судової помилки та професійної 

помилки судді, тобто, незаконної винної дії або бездіяльності судді, 

безпосередньо не пов’язаної із здійсненням правосуддя (з вирішенням 

цивільного спору по суті або ухваленням вироку), що полягає у порушенні 

ним чітких, таких, які повністю виключають елементи суб’єктивного 

розсуду, вимог процесуального законодавства, яке спричинило ущемлення 

прав і законних інтересів сторін, інших учасників процесу чи провадження, а 

також заподіяння їм шкоди. Констатується, що професійна помилка може 

бути підставою дисциплінарної відповідальності судді, а цивільно-правову 

відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок цієї помилки, несе держава. 

Окремі правники [591, с. 148, 154] вважають, що якщо суддя поводився 

добросовісно, але помилково інтерпретував закон, ухваливши судове 

рішення, то є підстава для скасування останнього, проте відсутня умова для 

настання цивільної відповідальності. На думку ж Є.В. Федорової [13, с. 168-

179], судова помилка, викликана свободою суддівського розсуду в питанні 

правозастосування, не повинна тягти за собою відповідальності судді, навіть 

якщо шкода була заподіяна. В той же час відповідальність держави за шкоду, 

заподіяну судовим рішенням, ухвалення якого стало наслідком судової 

помилки, повинна наступати, навіть якщо заподіяння такої шкоди буде 

обумовлено об’єктивними, такими, що не залежать від судді, причинами, 

оскільки держава в даному випадку не забезпечила належного захисту прав, 

свобод і законних інтересів потерпілої особи. Виняток становитиме ситуація, 
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коли шкоду заподіяно внаслідок судової помилки, допущеної через 

недобросовісну поведінку сторін (наприклад, приховування від суду 

обставин, що мають значення для вирішення справи, а також належних 

доказів). На нашу думку, при з’ясуванні питання щодо наявності/відсутності 

у діянні судді ознак правопорушення або помилки доцільно керуватися 

презумпцією добросовісності (сумлінності) судді при виконанні ним своїх 

професійних прав та обов’язків [цю презумпцію можна вивести шляхом 

звернення до тексту присяги судді – прим. авт.] [592, с. 218]. Добросовісна 

суддівська помилка в жодному випадку не може бути підставою/умовою 

юридичної відповідальності судді, оскільки це суперечитиме міжнародним 

стандартам і порушуватиме гарантії незалежності суддів, відповідно до яких: 

тлумачення закону, оцінювання фактів та доказів, які здійснюють судді для 

вирішення справи, не повинні бути приводом для цивільної або 

дисциплінарної відповідальності, за винятком випадків злочинного наміру чи 

грубої недбалості [38, с. 49, п. 66]; тлумачення закону, оцінювання фактів або 

доказів, які здійснюють судді для вирішення справи, не повинні бути 

приводом для кримінальної відповідальності, крім випадків злочинного 

наміру [38, с. 49, п. 68]; дисциплінарна відповідальність суддів не повинна 

поширюватися на зміст їх рішень або вироків, включаючи розбіжності у 

правовому тлумаченні між судами; або на випадки судових помилок; або на 

критику з боку судів [38, с. 75, п. 25]. При цьому, однак, допущення суддею 

добросовісної помилки щодо питань права та/чи факту може призвести до 

заподіяння шкоди учасникам процесу чи провадження, а тому в цьому 

випадку не виключається можливість виникнення зобов’язань відшкодування 

(компенсації) такої шкоди державою, без виникнення в останньої права на 

зворотну вимогу (регрес). У разі же допущення суддею (суддями) помилки з 

необережності (через недбалість чи самовпевненість), необхідно з’ясувати 

наявність/відсутність у поведінці судді ознак дисциплінарного проступку. 

Водночас, з огляду на дефект (прогалину) в законодавстві України, 

відшкодування шкоди, завданої особі внаслідок допущення суддею 
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(суддями) помилки з необережності (за наявності всіх необхідних умов), 

наразі неможливе, оскільки факт протиправного діяння судді (суддів) 

повинен бути встановлений рішенням суду (у відповідності до ч. 6 ст. 1176 

ЦК України [337; 338]). До того ж чинне законодавство України [103, ч. 3 ст. 

1191] передбачає, що держава має право зворотної вимоги (регресу) до 

винної особи суду тільки у разі встановлення в її діях складу кримінального 

правопорушення за обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав 

законної сили. Фактично сфера дії вказаного законодавчого положення 

обмежується умисними кримінально караними діяннями судді (суддів), що, 

на нашу думку, є невиправданим і становить недолік чинного законодавства 

України. Для прикладу, в деяких державах (Румунії, Португалії й інших) 

зворотну вимогу до судді може бути пред’явлено лише у випадках, коли у 

процесі суддівської діяльності ним було умисно чи з грубої необережності 

допущено протиправне діяння [45, с. 57]. При цьому, однак, право зворотної 

вимоги (регресу) держави до судді (суддів), яким (якими) було допущено 

правопорушення з грубої необережності/недбалості, обмежується, як 

правило, не просто розміром виплаченого відшкодування, а не має 

перевищувати встановлену законом частку суддівської винагороди. 

Наприклад, в Італії держава може пред’явити до судді, яким було допущено 

грубу недбалість, зворотну вимогу у розмірі, що не перевищує однієї третини 

його річної винагороди [45, с. 57]. Тобто в наведених прикладах з’ясування 

форми та/чи ступеня вини судді (суддів) є не лише необхідною умовою 

виникнення в держави права зворотної вимоги (регресу) до нього (них), а й 

визначення меж його (їх) цивільної відповідальності. Вважаємо за доцільне 

погодитися з точкою зору Є.В. Федорової [13, с. 188] про те, що необережна 

форма вини судді в ухваленні протиправного (незаконного) рішення, 

здійсненні іншої протиправної (незаконної) дії чи бездіяльності є підставою 

для зменшення розміру відшкодування, зворотну вимогу про виплату якого 

пред’явлено державою. 
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Насамкінець вважаємо за потрібне зауважити, що з урахуванням 

пропонованих нами законодавчих змін до ч. 5 ст. 1176 ЦК України щодо 

можливості відшкодування (компенсації) суддями шкоди, заподіяної ними 

при колегіальному розгляді справи, солідарно (див. підрозділ 1 цього розділу 

дисертаційного дослідження), вина також виступатиме в якості міри 

цивільно-правової позадоговірної відповідальності, тобто, засобом, за 

допомогою якого визначатиметься обсяг (розмір) частки шкоди, заподіяної 

кожним із співзаподіювачів. Критерієм же індивідуалізації деліктної 

відповідальності є «ступінь вини заподіювача шкоди» [103, ч. 2 ст. 1190; 468, 

п. 2 ст. 9:102; 136, п. 10]. Отже, в силу своєї багатогранності вина (її форма, 

вид, ступінь) виступає також критерієм визначення обсягу/розміру 

відшкодування/компенсації шкоди у досліджуваних нами зобов’язаннях. 
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РОЗДІЛ 3. ОБСЯГ І ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ 

(КОМПЕНСАЦІЇ) ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ПРОТИПРАВНИМИ 

(НЕЗАКОННИМИ) РІШЕННЯМИ, ДІЯМИ ТА/АБО БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ 

СУДУ 

 

3.1. Обсяг відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної судом 

 

Основною метою існування інституту відшкодування (компенсації) 

шкоди, заподіяної протиправними діяннями органів судової влади та їх 

посадових осіб, є забезпечення права особи на одержання такого 

відшкодування (компенсації) у повному обсязі, що ґрунтується на двох 

принципах: повної компенсації шкоди, а також компенсації будь-якої 

завданої шкоди [593; 594; 595; 129, с. 16; 596, с. 7, 13-14]. Для досягнення цієї 

мети щороку в державному бюджеті передбачається окрема стаття видатків 

на відшкодування (компенсацію) зазначеної шкоди
78

, що, однак, не гарантує 

отримання особою реального відшкодування (компенсації) у випадку 

заподіяння їй шкоди судовими органами. 

У підрозділі 3 розділу 1 цього дисертаційного дослідження вже було 

звернено окрему увагу на особливості характеру шкоди, яка заподіюється 

внаслідок протиправної діяльності/бездіяльності судових органів, і 

запропоновано уніфікувати термінологію законодавства України шляхом 

використання поняття «відшкодування (компенсація) шкоди» саме з метою 

врахування специфіки характеру такої шкоди. Крім того, в контексті 

                                                           
78

 Так, у Додатках № 3 до Законів України про Державний бюджет України в період із 2011 по 2017 роки 

було встановлено таку суму видатків на «відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями 

органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості 

конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній 

чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових 

і службових осіб»: 2011 та 2012 р.р. - 30000,0 тис. грн.; 2013 р. - 37500,0 тис. грн.; 2014 р. - 18750,0 тис. грн.; 

2015-2017 р.р. – 18 094,7 тис. грн. Крім того, у Додатках № 3 до Законів України про Державний бюджет 

України за 2013-2017 р.р. окремо було встановлено видатки на «забезпечення виконання рішень суду, що 

гарантовані державою» в сумі 153921,6; 76961,8; 144 757,5 (у 2015 та 2016 р.р.) і 500000 тис. грн. відповідно. 

При цьому, за даними Державної казначейської служби України, Казначейством за бюджетною програмою 

КПКВК 3504040 «Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою»: у 2013 р. виконано 8143 

судові рішення на суму 155 161 175,24 грн., у 2014 р. виконано 4005 судові рішення на суму 76 975 948,19 

грн., у 2015 р. виконано 7467 судові рішення на суму 144 473 487,39 грн., у 2016 р. виконано 7168 судових 

рішень на суму 144 757 500,00 грн. 
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узгодження законодавчої термінології доцільно розглянути питання про 

співвідношення категорій «обсяг відшкодування» та «розмір 

відшкодування», обидві з яких використовуються у чинному ЦК України, 

причому подекуди як однопорядкові (для прикладу, в ч. 3 ст. 22, ч. ч. 3, 4 ст. 

1200 ЦК). Про «розмір відшкодування» йдеться у ст.ст. 23, 1188, 1191-1193, 

1195, 1197, 1199, 1203-1205, 1208 ЦК України. «Обсяг відшкодування» 

згадується у ст.ст. 1166, 1170, 1171, 1176, 1179, 1180, 1184, 1186 ЦК України. 

Цікаво, що у ст.ст. 1201 та 1202 ЦК України застосовується термін «суми 

відшкодування шкоди», який, очевидно, за змістом відмінний від уже 

згаданих «розміру» й «обсягу» відшкодування.  

У правовій доктрині також відсутня єдність позицій щодо того, чи 

відшкодовується шкода у розмірі або в обсязі. Так, деякі дослідники 

вважають, що ці поняття є рівнозначними, оскільки виражають однакову 

сутність явища – певну величину відшкодування (компенсації) (у 

натуральній або грошовій формі), яку заподіювач шкоди повинен надати 

потерпілому для її усунення; інші ж трактують їх як самостійні нетотожні 

категорії [326, с. 107-108]. Ряд науковців визначають обсяг шкоди, що 

підлягає відшкодуванню, з огляду на специфіку характеру такої шкоди. На 

думку А.Н. Кузбагарова [125, с. 20], в залежності від характеру шкоди, тобто 

залежно від того, якому благу заподіяно шкоду, визначається характер 

відшкодування шкоди, який виражатиметься як обсяг і (або) розмір, але в 

будь-якому випадку шкода має бути відшкодована в повному обсязі за 

допомогою способів відшкодування шкоди і за рахунок заподіювача шкоди 

(або особи, відповідальної за нього). Т.М. Медведєва [180, с. 13] вважає, що 

поняття характеру шкоди матиме юридичне значення лише у випадку, якщо 

його ознаки, у поєднанні з обсягом відшкодування, є основою для 

визначення розміру відшкодування, при цьому, характер шкоди може 

впливати на розмір її відшкодування настільки, що останній може не 

співпадати з обсягом шкоди, перевищувати його, або, навпаки, бути меншим, 

аніж обсяг. На нашу думку, «обсяг» і «розмір» відшкодування шкоди є 
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самостійними, нетотожними одна одній, категоріями, що, зокрема, можна 

простежити і на рівні чинного цивільного законодавства. Так, на перший 

погляд, у ч. 3 ст. 22, ч. ч. 3, 4 ст. 1200 ЦК України ці категорії 

використовуються як однопорядкові, проте, виходячи з ретельнішого аналізу 

формулювання положень названих статей Кодексу, а також застосувавши 

системний підхід, можемо стверджувати про хибність цього судження з 

огляду на наступне. У ч. 1 ст. 1166 ЦК України в якості однієї із загальних 

підстав відповідальності за завдану майнову шкоду зазначено її 

відшкодування у повному обсязі, тобто, відшкодування усіх видів заподіяної 

майнової шкоди. Наприклад, відповідно до ч. 1 ст. 1195 ЦК [103], фізична 

або юридична особа, яка завдала шкоди каліцтвом або іншим ушкодженням 

здоров’я фізичній особі, зобов’язана відшкодувати потерпілому заробіток 

(дохід), втрачений ним внаслідок втрати чи зменшення професійної або 

загальної працездатності, а також відшкодувати додаткові витрати, викликані 

необхідністю посиленого харчування, санаторно-курортного лікування, 

придбання ліків, протезування, стороннього догляду тощо. В даному випадку 

йде мова саме про обсяг відшкодування як величину, що об’єднує в собі всі 

види шкоди, котрі можуть бути заподіяні потерпілому. Що ж до розміру 

відшкодування, то ця категорія, хоча і пов’язана з обсягом, проте змістовно 

не співпадає з останнім, оскільки означає кількісну характеристику виду 

заподіяної шкоди, що виражається у грошовій або іншій формі. Для 

прикладу, згідно зі ч. 2 ст. 1195 ЦК [103], у разі каліцтва або іншого 

ушкодження здоров’я фізичної особи, яка в момент завдання шкоди не 

працювала, розмір відшкодування визначається виходячи з розміру 

мінімальної заробітної плати, а відповідно до ст. 1192 ЦК [103], з 

урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може зобов’язати 

особу, яка завдала шкоди майну, відшкодувати її в натурі (передати річ того 

ж роду і такої ж якості, полагодити пошкоджену річ тощо) або відшкодувати 

завдані збитки у повному обсязі. Розмір збитків, що підлягають 

відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до реальної вартості 
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втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, 

необхідних для відновлення пошкодженої речі. При цьому, слід зауважити, 

що на відміну від загальних підстав відповідальності за завдану майнову 

шкоду, у ст. 1167 ЦК серед підстав відповідальності за завдану моральну 

шкоду про обсяг взагалі не йдеться, а у ч. ч. 3, 4 ст. 23 ЦК зазначено про 

можливі способи відшкодування моральної шкоди, в тому числі, критерії 

визначення розміру грошового відшкодування моральної шкоди. В цьому 

разі немає потреби у встановленні обсягу відшкодування, адже йдеться лише 

про один із різновидів шкоди, яку може бути заподіяно внаслідок вчинення 

протиправного діяння. Очевидно, в такий спосіб законодавець ще раз 

наголосив на самостійності аналізованих категорій, що, проте, не впливає на 

дію принципу відшкодування (компенсації) будь-якої завданої шкоди у 

повному обсязі. На підтвердження висловленої вище позиції доцільно 

навести положення ч. 4 ст. 1195 ЦК [103], відповідно до якого договором або 

законом може бути збільшений обсяг і розмір відшкодування шкоди, 

завданої потерпілому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я. З огляду 

на пріоритет компенсаційної (правовідновлювальної) функції відшкодування, 

вказаний підхід законодавця є обґрунтованим і виправданим, і передбачає 

надання потерпілому права вимагати відшкодування всіх видів заподіяної 

шкоди, кожен з яких підлягає окремій оцінці та встановленню конкретного 

розміру відшкодування [597]. 

Необхідно підкреслити, що згідно з Основними принципами та 

керівними положеннями, що стосуються права на правовий захист і 

відшкодування збитку для жертв грубих порушень міжнародних норм в 

галузі прав людини та серйозних порушень міжнародного гуманітарного 

права [598], адекватне, реальне і швидке відшкодування збитку покликане 

сприяти досягненню справедливості шляхом відновлення постраждалого в 

його правах. Відшкодування повинно відповідати ступеню тяжкості 

порушення і завданому збитку. Відповідно до національного законодавства 

та міжнародного права та з урахуванням конкретних обставин, жертвам 
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грубих порушень міжнародних норм у галузі прав людини та серйозних 

порушень міжнародного гуманітарного права слід надавати в установленому 

порядку і пропорційно серйозності порушення й обставинам кожного 

випадку повне й ефективне відшкодування шкоди, яке включає в себе такі 

форми: реституцію, компенсацію, реабілітацію, сатисфакцію і гарантії 

неповторення того, що трапилося. При цьому, компенсацію слід надавати за 

будь-який збиток, що піддається економічній оцінці, в установленому 

порядку і пропорційно серйозності порушення й обставинам кожного 

випадку, включаючи: а) фізичну чи психічну шкоду; б) упущені можливості, 

в тому числі, у сфері працевлаштування, освіти й отримання соціальних 

пільг; в) матеріальні збитки й упущену вигоду, в тому числі втрату 

можливості заробітку; г) моральну шкоду; г) витрати на правову або 

експертну допомогу, ліки та медичне обслуговування, а також на послуги 

психологічних і соціальних служб. Звичайно же зазначені вище форми 

відшкодування шкоди (репарацій) мають обмежену сферу застосування, 

оскільки стосуються жертв грубих порушень міжнародних норм в галузі прав 

людини та серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, проте на 

основі виділення таких форм можемо дійти загального висновку щодо обсягу 

повного й ефективного відшкодування шкоди, котрий доцільно взяти до 

уваги і при визначенні обсягу відшкодування шкоди, заподіяної органами 

судової влади.  

Так, з огляду на низку наукових досліджень з цього питання [599; 600; 

601, с. 6-7, 10, 14-15; 602], при визначенні згаданого обсягу відшкодування 

шкоди необхідно враховувати такі його складові (способи, форми): 

відшкодування майнової (матеріальної) шкоди, відновлення становища, що 

існувало до порушення права (лат. restitutio in integrum)
79

 та компенсацію 

                                                           
79

 З цього приводу також див. [603]. Крім того, вважаємо за необхідне наголосити на одній із сучасних 

тенденцій правозастосування в цій сфері, яка передбачає формування суміжного з цією складовою обсягу 

відшкодування шкоди механізму. Йде мова про можливість перегляду справи потерпілої особи 

компетентним органом держави внаслідок встановлення міжнародною судовою установою порушення 

державою своїх міжнародних зобов’язань, що становитиме належний спосіб усунення такого порушення. З 

цього приводу див. підходи практики ЄСПЛ [604, § 210; 605, § 58; 306, § 297], а також [606]. На сьогодні 
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немайнової (моральної) шкоди, хоча аналіз ст. 3 ЗУ № 266/94-ВР дозволяє 

констатувати, що у ньому передбачено альтернативні варіанти 

відшкодування шкоди: насамперед ставиться завдання відновити потерпілу 

особу в майнових правах і лише за умови неможливості здійснення цього в 

натурі пропонується компенсація. Відповідно до положень чинного ЗУ № 

266/94-ВР, у випадку заподіяння шкоди особі внаслідок протиправної 

діяльності/бездіяльності суду відшкодовуються (повертаються): заробіток та 

інші грошові доходи, які громадянин втратив унаслідок протиправних 

(незаконних) дій
80

; майно
81

 (в тому числі гроші, грошові вклади і відсотки по 

них, цінні папери та відсотки по них, частка у статутному капіталі 

господарського товариства, учасником якого був громадянин, та прибуток, 

який він не отримав відповідно до цієї частки, інші цінності), конфісковане 

або звернене в доход держави судом, вилучене органами досудового 

розслідування, органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, а 

також майно, на яке накладено арешт
82

; штрафи, стягнуті на виконання 

                                                                                                                                                                                           

подібний механізм передбачено й у законодавстві України: див. [141, п. 3 ч. 1 ст. 355; 313, п. 3 ч. 1 ст. 111-

16; 314, п. 3 ч. 1 ст. 237; 104, п. 4 ч. 1 ст. 445]. 
80

 Див.: ст. 1 Конвенції МОП № 95 про захист заробітної плати від 01.07.1949 р.; ст. 94 КЗпП України № 322-

VIII від 10.12.1971 р.; п.п. 14.1.48. ст. 14 ПК України № 2755-VI від 02.12.2010 р.; ст.ст. 1, 2, 21 ЗУ «Про 

оплату праці» № 108/95-ВР від 24.03.1995 р.; ЗУ «Про індексацію грошових доходів населення» № 1282-XII 

від 03.07.1991 р.; рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням 

громадянина Дзьоби Юрія Володимировича щодо офіційного тлумачення положення ч. 2 ст. 233 Кодексу 

законів про працю України від 15.10.2013 р. № 9-рп/2013; постанова Пленуму ВСУ № 13 «Про практику 

застосування судами законодавства про оплату праці» від 24.12.1999 р.; лист ВССУ № 708/0/4-13 «Про 

індексацію заробітної плати» від 07.05.2013 р. 
81

 Див. [103, ст. 190], ст. 139 ГК України № 436-IV від 16.01.2003 р., п. 14.1.105. ст. 14 ПК України № 2755-

VI від 02.12.2010 р., ст. 3 ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 

Україні» № 2658-III від 12.07.2001 р. На міжнародному та регіональному рівнях поняття «майно» визначене 

у п. d) ст. 2 Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності, прийнятої резолюцією 55/25 

Генеральної Асамблеї від 15.11.2000 р., яка набула чинності для України 21.05.2004 р., та п. b) ст. 1 

Конвенції РЄ про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про 

фінансування тероризму від 16.05.2005 р., яка набула чинності для України 01.06.2011 р. Слід звернути 

увагу, що на міжнародному та регіональному рівнях, а також відповідно до підходів практики 

Європейського Суду з прав людини, обсяг та зміст поняття «майно» є ширшими, аніж у чинному 

законодавстві України. Так, Конвенція в ст. 1 Першого протоколу, практично в єдиному приписі, що 

стосується майна, об’єднує всі права фізичної або юридичної особи, які містять у собі майнову цінність. 

Крім рухомого та нерухомого майна, під захист ст. 1 Першого протоколу підпадають, зокрема, акції (і не 

лише в частині їх вартості, а й у частині прав щодо контролю над підприємством, які вони надають 

власнику), патенти, ліцензії, професійна клієнтура («добре ім’я»), матеріальна компенсація, присуджена 

судовим рішенням, право на пенсію тощо. Детальніше див. [607; 608; 609]. 
82

 Тобто, майно, не передбачене ст. ст. 55, 73 та Додатком «Перелік майна, на яке не може бути звернено 

стягнення за виконавчими документами» ЗУ «Про виконавче провадження» № 1404-VIII від 02.06.2016 р. 
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вироку суду, судові витрати
83

 та інші витрати [107, абз. 2 п. 10], сплачені 

громадянином; суми, сплачені громадянином у зв’язку з поданням йому 

юридичної допомоги
84

; моральна шкода [103, ст. 23; 106, ч. 6 ст. 4; 136, п. 3; 

611, п. 2]. У випадку неможливості повернення майна в натурі, його вартість, 

визначена за цінами, що діють на момент прийняття рішення про 

відшкодування шкоди, відшкодовується за рахунок тих підприємств, установ, 

організацій, яким воно передано безоплатно. В разі пошкодження майна 

завдана шкода відшкодовується повністю. Розмір моральної шкоди 

визначається з урахуванням обставин справи в межах, встановлених 

цивільним законодавством. Відшкодування моральної шкоди за час 

перебування під слідством чи судом провадиться виходячи з розміру не 

менше одного мінімального розміру заробітної плати за кожен місяць 

перебування під слідством чи судом. 

Аналіз названих положень чинного законодавства України дозволив 

виявити у ньому ряд дефектів (зокрема, прогалин), які потребують 

проведення ретельнішого дослідження задля встановлення можливих шляхів 

їх усунення та вдосконалення правового регулювання цієї сфери відносин. 

Перш за все, існує проблема реалізації принципу відшкодування 

(компенсації) шкоди, заподіяної протиправною діяльністю/бездіяльністю 

органів судової влади, в повному обсязі, зокрема, повного відшкодування 

усіх видів заподіяної майнової шкоди. Так, в юридичній літературі 

усталеною є позиція, за якою повний обсяг майнової шкоди включає як 

позитивну шкоду, так і неотримані прибутки [449, с. 370]. Відповідно же до 

ст. 22 ЦК України, найпоширенішим способом відшкодування майнової 

шкоди є відшкодування збитків: а) втрат, яких особа зазнала у зв’язку зі 

знищенням або пошкодженням речі, а також витрат, які особа зробила або 

                                                           
83

 Див. [141, ст. 79; 313, ст. 44; 314, ст. 87], ЗУ «Про судовий збір» № 3674-VI від 08.07.2011 р., Постанова 

Кабінету Міністрів України № 590 «Про граничні розміри компенсації витрат, пов’язаних з розглядом 

цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави» від 27.04.2006 р. 
84

 Див. [141, ст. 84; 314, ст. 90; 104, ст. 120], ЗУ «Про безоплатну правову допомогу» № 3460-VI від 

02.06.2011 р., ЗУ «Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та 

адміністративних справах» № 4191-VI від 20.12.2011 р., рішення Конституційного Суду України у справі 

про відшкодування витрат на юридичні послуги у господарському судочинстві від 11.07.2013 р. № 6-

рп/2013, [610, §§ 115-119]. 
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мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки) 

(лат. damnum emergens); б) доходи, які особа могла б реально одержати за 

звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода) (лат. 

lucrum cessans). Сфера дії положень зазначеної статті ЦК України, 

розміщеної у Книзі І «Загальні положення», не обмежується лише 

договірними зобов’язаннями, а включає також і позадоговірні (деліктні) 

зобов’язання, що підтверджується і на рівні сучасної судової практики [612]. 

Як правило, йдеться про доходи від здійснення підприємницької діяльності, 

які суб’єкт мав можливість реально одержати за звичайних обставин [326, с. 

112], тому вважаємо, що у випадках відшкодування шкоди такому суб’єкту 

доречніше вести мову про розрахунок та відшкодування неотриманого ним 

прибутку.  

Питання можливості відшкодування неотриманих прибутків 

недостатньо вирішене в ЗУ № 266/94-ВР, адже у ньому йдеться лише про 

повернення неотриманого прибутку відповідно до частки в статутному 

капіталі господарського товариства, учасником якого була особа. У зв’язку з 

цим деякі науковці [112, с. 131] констатують, що це питання має бути 

врегульоване у законодавчому порядку. Крім того, дослідники [613] дійшли 

висновку, що питання про відшкодування неотриманих прибутків зазвичай 

виникає при заподіянні особі шкоди внаслідок інших протиправних діянь 

суду, пов’язаних із процесуально-правовими аспектами судового розгляду, 

найтиповішими з яких є випадки заподіяння шкоди, обумовлені 

несвоєчасним захистом порушеного права. Наприклад, необґрунтоване 

застосування судом такого виду забезпечення позову як накладення арешту 

на певний об’єкт нерухомості відповідача призводить до неможливості 

укладення ним вигідного договору купівлі-продажу, тощо. При цьому, «… 

Оскільки упущена вигода становить неотриманий дохід, при вирішенні 

спорів, пов’язаних з подальшим її відшкодуванням, слід звертати увагу на те, 

що її розрахунок, наданий позивачем, як правило, є приблизним та має 



170 

 

імовірнісний характер. Ця обставина сама по собі не може бути підставою 

для відмови в позові» [614, п. 14]. 

На нашу думку, ефективне вирішення питання щодо можливості 

відшкодування особі неотриманих нею прибутків тісно пов’язане із 

застосуванням в Україні практики ЄСПЛ як джерела права в частині 

регулювання відносин захисту власності (ст. 1 Протоколу до ЄКПЛ від 

20.03.1952 р.), зокрема, визначення змісту та обсягу поняття «майно», яке є 

автономним (не залежить від його законодавчого закріплення державами-

учасницями Конвенції) та динамічним (змінюється разом із розвитком 

економічних відносин). Відповідно до підходів практики ЄСПЛ ключовими 

ознаками «майна» є: наявність економічної цінності та реальність (право 

власності не містить у собі права на її набуття; таке право виникає з моменту, 

коли власник вправі вимагати відшкодування за це майно) [609, с. 44]. Однак 

ст. 1 Протоколу до ЄКПЛ від 20.03.1952 р. можна також застосовувати для 

захисту правомірних очікувань щодо певного стану речей (у майбутньому) 

[615].  

Слід зазначити, що сучасною тенденцією розвитку практики ЄСПЛ є 

така: визначаючи «справедливий» розмір відшкодування, Суд не 

«прив’язується» до повного розміру заподіяної шкоди, а виходить із поняття 

«справедливого» відшкодування, при цьому особливо обережно ставиться до 

вимог про відшкодування упущеної вигоди (в тому числі, неотриманих 

прибутків)
85

. При цьому Суд навіть не здійснює спроб вивести загальні 

критерії справедливості відшкодування, вирішуючи питання про 

справедливий розмір відшкодування (справедливу сатисфакцію) окремо по 

кожній справі [619, с. 65].  

                                                           
85

 Зазвичай, виходячи з аналізу практики ЄСПЛ, упущена вигода відшкодовується підприємствам-заявникам 

внаслідок тривалої неможливості користуватися майном, на яке вони мали право, що призвело до 

негативних наслідків для їх підприємницької діяльності. Як правило, Суд вважає в рівній мірі неможливим 

точно вирахувати втрати від упущеної вигоди, особливо якщо справа стосується комерційної діяльності 

підприємства, що передбачає ризики та певний ступінь невизначеності щодо використання та прибутковості 

майна. З цього приводу див., наприклад, рішення ЄСПЛ щодо справедливої сатисфакції [616, §§ 20, 26; 617, 

§ 36; 618, §§ 218, 219]. 
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Загалом вважаємо, що варто погодитися з думкою дослідників [620], 

які зазначають, що автономність конвенційних понять (в тому числі, і 

поняття «майно») [621, § 124] означає вимогу не уніфікації національного 

законодавства, а вимогу застосовувати єдині правила та принципи їх 

тлумачення, чим забезпечується існування єдиного європейського стандарту 

захисту права власності. У зв’язку з цим саме судові органи повинні 

виробити підходи до застосування в Україні рішень ЄСПЛ
86

. Тому вважаємо, 

що питання можливості відшкодування неотриманих прибутків за ЗУ № 

266/94-ВР потрібно вирішувати шляхом вироблення орієнтирів у 

правозастосовній практиці України щодо можливості захисту правомірних 

очікувань особи щодо певного стану речей (у майбутньому) (фактично, йде 

мова про захист охоронюваного законом приватновласницького інтересу 

особи)
87

, що сприяло б утвердженню принципу юридичної визначеності 

[623]. 

Що ж до питання компенсації немайнової (моральної) шкоди, то в 

першу чергу необхідно звернути увагу на ключову особливість характеру 

немайнової шкоди, що заподіюється внаслідок протиправної 

діяльності/бездіяльності судових органів, а саме її соціальний аспект - втрата 

довіри до правосуддя. Зазначена особливість обумовлює специфіку 

встановлення наявності такої шкоди, визначення її розміру, а також способу 

компенсації.  

                                                           
86

 Так, за результатами дослідження «Precedent UA – 2015» [622], проведеного Українською Гельсінською 

спілкою з прав людини щодо застосування українськими судами рішень Європейського суду з прав людини 

на основі даних Єдиного державного реєстру судових рішень України в 2015 р. [станом на 3 серпня 2015 

року було вивчено 853 162 судових рішень, з яких вибрано 593 судових рішень, у яких застосування 67 

рішень ЄСПЛ було релевантним, тобто, таким, що відповідає суті справи, яка розглядалася національним 

судом, та таким, що не викривляє змісту самого рішення ЄСПЛ], зі 765 існуючих на той час судів 198 

національних судів релевантно послуговуються у своїй практиці аналізованими 67 рішеннями ЄСПЛ. 
87

 Розумними очікуваннями особи вважаються легітимні (або законні) та виправдані очікування набути 

майно або майнове право, які в практиці ЄСПЛ дістають правову охорону як майно. Поняття «законні 

очікування» (legitimate expectations) слід розглядати як елементи верховенства права та «юридичної 

визначеності» (legal certainty). Практика Суду ЄС і ЄСПЛ розглядає законні очікування як елемент правової 

визначеності в умовах відсутності єдиної теорії легітимних (законних) очікувань, придатних для всіх 

національних правопорядків. Автономне поняття «законні очікування» не може протиставлятися 

положенням ч. 2 ст. 19 Конституції України про пріоритетність забезпечення правового порядку. Практикою 

ЄСПЛ і міжнародних арбітражів визнається, що принцип обґрунтованого очікування не може заперечувати 

право держав змінювати своє законодавство (п. 12). Детальніше див. [607]. 
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Так, сучасною тенденцією є визнання юридичною наукою [624, с. 57; 

625, с. 31; 626, с. 6-7; 627, с. 72; 129, с. 19-20] і практикою
88

 існування 

презумпції наявності моральної шкоди у випадку порушення 

основоположних прав людини, оскільки в такий спосіб забезпечується 

реальний захист прав особи та юридично спрощується і, водночас, 

упорядковується процес судового доказування
89

. З огляду на стан чинного 

законодавства України такий підхід видається спірним
90

. Однак у ряді 

зарубіжних держав названа презумпція є поширеною і застосовується, в 

першу чергу, у випадках протиправного обмеження чи позбавлення людини 

свободи внаслідок неправомірної діяльності/бездіяльності органів судової 

влади, у поєднанні зі спеціальними критеріями та/чи методиками визначення 

суми компенсації [258, с. 99-107; 129, с. 20-21]. Для прикладу, в Австрії у 

випадках, коли затримання розпочалося після 31 грудня 2010 року, з огляду 

на набрання чинності змінами до законодавства, особа вправі вимагати 

виплату компенсації немайнової шкоди, заподіяної внаслідок безпідставного 

затримання, у розмірі мінімум 20 € та максимум 50 € за кожен день 

обмеження її свободи. У Литві сума компенсації моральної шкоди не може 

перевищувати 10 000 літів (Lt.) (близько 2 896,2 €). У Норвегії в разі 

обмеження/позбавлення свободи на період менш як 4 год., не передбачено 

жодної компенсації немайнової шкоди; після спливу цього часу перші два 

періоди 24-годинного затримання компенсуються у розмірі 183 € (1 500 
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 Ця тенденція простежується як на рівні практики ЄСПЛ, так і на рівні практики судів України, які 

трактують презумпцію моральної шкоди як загальновідомий факт (обставину), що не потребує доказування 

згідно ч. 2 ст. 61 ЦПК України. З цього приводу див., наприклад, [628; 629]. 
89

 Проблема доказів у позовному провадженні про компенсацію моральної шкоди є актуальною, адже 

відсутність усталеної практики доказування у справах даної категорії ускладнює застосування цього способу 

захисту порушених прав. Як правило, єдиним джерелом прямих доказів заподіяння страждань та їх 

характеру є пояснення потерпілої особи-позивача. Крім того, висновок експерта про обсяг заподіяних 

потерпілій особі-позивачеві страждань, їх інтенсивність може стати науковим підґрунтям при ухваленні 

судом рішення за цивільним позовом про компенсацію моральної шкоди. Також факт заподіяння моральної 

шкоди може підтверджуватися показаннями свідків, спеціаліста, письмовими доказами, а саме: медичними 

документами,  консультативним висновком, публікаціями у пресі тощо. Див., наприклад, [630]. 
90

 В силу [141, ч. 1 ст. 60; 136, абз. 2 п. 5], при вирішенні питань щодо компенсації моральної шкоди суд, 

зокрема, повинен з’ясувати, чим підтверджується факт заподіяння позивачеві моральних чи фізичних 

страждань або втрат немайнового характеру, за яких обставин чи якими діями (бездіяльністю) вони 

заподіяні, в якій грошовій сумі чи в якій матеріальній формі позивач оцінює заподіяну йому шкоду та з чого 

він при цьому виходить. Тобто, звільнення особи від доведення факту моральної шкоди не буде відповідати 

вимогам законодавства та підходам правозастосовної практики. Такий підхід поширений і в судовій 

практиці: див., наприклад, [631; 632]. 
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NOK) кожен; якщо обвинувачений направляється до в’язниці, за кожен 

наступний день має бути компенсовано 49 € (400 NOK); крім того, якщо 

особу утримували під вартою у повній ізоляції, розмір відшкодування має 

бути збільшений на 25% від обчисленої суми. У Швеції грошова компенсація 

за безпідставний арешт/незаконне засудження гарантується за пережиті 

особою страждання, втрати доходів і понесені нею витрати. Шкода за 

страждання, як правило, компенсується у розмірі близько 85-115 € за добу, 

проте ця сума, в залежності від обставин, може бути нижчою, чи (в деяких 

виняткових випадках) значно вищою. У Фінляндії передбачено виплату 

державою компенсації невинним особам, свободу яких було обмежено/яких 

було позбавлено свободи через дії влади (при цьому, однак, компенсація не 

надається, якщо свободу було обмежено/позбавлено протягом менш ніж 24 

год.): у 2010 р. сума компенсації за день необґрунтованого затримання або 

засудження становила близько 100-120 €, якщо свободу було 

обмежено/позбавлено не більше ніж 14 днів, і близько 150 €, якщо свободу 

було обмежено/позбавлено триваліше, аніж 2 тижні. При цьому, слід 

звернути окрему увагу на те, що у останній з названих вище, а також у ряді 

інших зарубіжних держав, презумпція наявності моральної шкоди 

застосовується і щодо випадків компенсації шкоди, заподіяної порушенням 

розумних строків провадження. Так, у Фінляндії, починаючи з 1 січня 2010 

р., приватна сторона має право на одержання справедливої винагороди за 

рахунок державних коштів, якщо надмірна тривалість судового розгляду 

трактується як порушення права на судовий розгляд протягом розумних 

строків; розмір такої винагороди становить 1 500 € за кожен рік, протягом 

якого провадження у справі було відкладено з причин, відповідальність за які 

покладено на державу; максимальний розмір компенсації становить 10 000 €. 

У Словенії же встановлення розміру грошової компенсації за порушення 

розумних строків провадження залежить від обставин конкретного випадку 

(справи) і коливається у встановлених законодавством межах від 300 до 5000 

€. Необхідно також підкреслити, що в п. 100 рішення у справі «Бурдов проти 
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Росії» (№2) «… Суд вказав, що з огляду на майнову шкоду, національні суди 

є у відверто кращому становищі, щоб визначити її наявність та кількісні 

показники. Однак ситуація є іншою щодо моральної шкоди. Існує стійка, але 

спростовна презумпція, що надмірно довгі процедури спричиняють моральну 

шкоду (див. §§ 203-204 рішення Суду у справі Scordino і § 50 рішення Суду у 

справі Wasserman). Суд вважає цю презумпцію надзвичайно стійкою у 

випадку надмірної затримки у примусовому виконанні державою рішення 

суду проти неї, беручи до уваги неминуче страждання, спричинене 

недотриманням державою свого обов’язку виконати борг, та тим фактом, що 

заявник вже пройшов судовий розгляд і його вимоги були задоволені» [410]. 

На нашу думку, якщо шкоду особі заподіяно внаслідок одного/кількох 

протиправних діянь, перерахованих у ч. 1 ст. 1176 ЦК України, то можна 

обґрунтовано припустити, що заподіяння моральної шкоди потерпілому в 

таких випадках є очевидним і безумовним. Тобто, порушення таких 

основоположних прав людини, як права на свободу та особисту 

недоторканність, на повагу до гідності та честі, на недоторканність ділової 

репутації, на свободу пересування, є підставою для застосування презумпції 

наявності моральної шкоди. У зв’язку з цим поділяємо точку зору 

дослідників [13, с. 124-125], котрі вважають за доцільне включити зазначену 

презумпцію у текст норми ч. 1 ст. 1176 ЦК України. Крім того, з огляду на 

підходи практики ЄСПЛ, при запровадженні в Україні компенсаторного 

засобу захисту права особи на провадження протягом розумного строку на 

рівні ЗУ № 266/94-ВР слід також передбачити спростовну презумпцію 

наявності у цих випадках моральної шкоди. Водночас упроваджуючи вказану 

презумпцію слід обов’язково встановити гарантований мінімальний розмір 

компенсації [110, с. 74-76, 89]. Вважаємо, що з урахуванням положень 

чинного законодавства України такий розмір не може бути нижчим від 

одного мінімального розміру заробітної плати [633]. 

На даний час в Україні відсутня конкретна система (методика), яка б 

надавала можливість визначити оптимальний розмір компенсації моральної 
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шкоди, та могла би бути рекомендованою судовим органам
91

. Проте в 

юридичній науці поширеними є авторські пропозиції щодо методик, формул 

[183, с. 19-20], критеріїв [167, с. 11-13] визначення розміру компенсації 

моральної шкоди. Так, наприклад, деякі науковці [635; 636] виділяють три 

основні підходи (моделі) визначення розміру компенсації моральної шкоди: 

концептуальний, особистісний, функціональний. Інші [627, с. 80] вважають, 

що найперспективнішим у застосуванні буде підхід, відповідно до якого 

визначення розміру компенсації моральної шкоди носитиме певний 

комплексний характер і складатиметься із першого «загального» 

(гарантованого) рівня і другого – рівня «експертного». Ми погоджуємося з 

точкою зору дослідників [110, с. 295, 326], котрі пропонують відмовитися від 

необхідності застосування будь-яких методик (формул) для визначення 

розміру компенсації моральної шкоди, заподіяної протиправними актами 

суду, оскільки жодна з методик (формул) не може врахувати особливості всіх 

можливих конкретних випадків завдання такої шкоди. У зв’язку з цим в 

даній сфері доцільніше використовувати ситуаційний / особистісний / 

індивідуальний підхід, з урахуванням критеріїв визначення розміру 

компенсації моральної шкоди [103, абз. 2 ч. 3 ст. 23; 136, п. 9], особливо, 

принципів справедливості та розумності [637; 638; 639; 640], а також 

законодавчо встановленої її мінімальної межі в розмірі не менше одного 

мінімального розміру заробітної плати за кожен місяць на момент 

перебування під судом
92

, при цьому суд при вирішенні питання про розмір 

компенсації має виходити з такого розміру мінімальної заробітної плати чи 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що діють на час розгляду 
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 Деякі суди України при ухваленні рішень про компенсацію моральної шкоди для визначення її розміру 

використовують формули, розроблені науковцями, проте уніфікована методика в цій сфері відсутня. 

Наприклад, у декількох рішеннях можна віднайти посилання судів на «формулу, яка застосовується при 

проведенні судово-психологічних експертиз державними та недержавними експертними закладами, 

відповідно до якої вираховується розмір відшкодування»: див., наприклад, [634]. 
92

 Вважаємо, що при визначенні мінімальної межі розміру компенсації моральної шкоди слід керуватися 

саме положеннями спеціального ЗУ № 266/94-ВР [106], а не роз’яснення [611], відповідно до п. 6 якого, за 

усіх обставин розмір відшкодування моральної шкоди не може бути меншим п’яти мінімальних розмірів 

заробітної плати, незважаючи на те, що в цьому Роз’ясненні передбачено вищий рівень гарантії захисту 

права особи на отримання компенсації. На підтвердження цієї думки див., наприклад, [641]. 
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справи [642]. Таким же шляхом розвивається і практика ЄСПЛ у даній сфері 

правовідносин [643, § 14; 644, § 83; 645, § 105; 646, § 186; 647, § 106]. 

Крім того існують пропозиції про доповнення ст. 3 ЗУ № 266/94-ВР 

положеннями щодо нових складових відшкодування (компенсації), 

наприклад встановлення можливості відшкодування шкоди: за позбавлення 

особи особистого часу [648]; за неможливість користування майном, що 

належить фізичній або юридичній особі, яке було вилучено (конфісковано) та 

повернуто без пошкоджень, в розмірі 0,1-0,5% від вартості майна за кожний 

день утримання цього майна, а з пошкодженнями - в розмірі не менш як 0,5% 

від вартості майна за кожний день утримання цього майна [124]; за 

порушення ділової репутації (goodwill
93

) юридичної особи (репутаційна 

шкода [650; 651, с. 9, 23-25; 652, с. 140-160]); за заподіяння т.зв. 

організаційної шкоди у формах невизначеності в плануванні управлінських 

рішень, перешкоди в управлінні юридичною особою тощо [653, § 35]. При 

цьому особливу увагу слід звернути на положення п. 17 ч. 3 ст. 42 чинного 

КПК України [104], згідно з яким серед прав підозрюваного, обвинуваченого 

передбачено право вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-

розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в 

порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, 

обвинувачення не підтвердилися. З урахуванням ч. 3 ст. 43 КПК України, а 

також виходячи зі системного аналізу норм кримінального процесуального 

законодавства України, можна дійти висновку, що таким правом наділено і 

виправданого. Фактично у цьому випадку йдеться про дифамацію (від лат. 

diffamo - позбавляю доброго імені). Нагадаємо, що твердження про який-

небудь факт є дифамацією лише за умови, якщо воно: 1) неправдиве; 2) 

оперує фактичними даними (на відміну від оціночних суджень); 3) шкідливе; 
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 Слід звернути увагу на те, що ЄСПЛ тлумачить поняття «майно» (possessions) набагато ширше, аніж це 

передбачено у національному законодавстві, й у контексті ст. 1 Першого протоколу під «майном» розуміє не 

тільки «наявне майно» (existing possessions), але й цілу низку інтересів економічного характеру (активи 

(assets)); під захист ст. 1 Першого протоколу підпадає, зокрема, і професійна клієнтура («добре ім’я», 

goodwill): див. [649, § 41]. 
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4) завдає шкоди репутації конкретної особи; а це означає, що заперечуване 

твердження було прочитано, почуто або побачено іншими особами [654]. 

Необхідно підкреслити, що як на міжнародному, так і на національному 

рівнях правового регулювання, досі актуальною залишається проблема 

пошуку балансу між ефективним правовим захистом репутації особи та 

свободою вираження нею поглядів і переконань [655], яка в сучасних умовах, 

як правило, вирішується на користь останньої [656]. У пошуках ефективного 

засобу правового захисту репутації особи, вважаємо за доцільне, поряд із 

компенсаторною його складовою, встановити на рівні законодавства України 

такий спосіб захисту як офіційне вибачення відповідного(-их) органу(-ів), що 

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

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

протиправних рішень, дій або бездіяльності яких особі було заподіяно 

шкоду. На наш погляд, цей спосіб захисту сприятиме як відновленню довіри 

та підвищенню авторитету вказаних органів державної влади, їх посадових, 

службових осіб, так і забезпечуватиме потерпілому повне та ефективне 

відшкодування спричиненої йому шкоди, про що свідчать і приклади зі 

судової практики України. Так, варто зазначити, що у червні 2008 р. за двома 

рішеннями Червонозаводського районного суду м. Харкова [657] позивачам 

сумарно була присуджена грошова компенсація заподіяної їм органами, що 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, 

прокуратури та суду, шкоди у розмірі 2 млн. грн. (!), що, безумовно, є одним 

із рідкісних позитивних прикладів у частині визначення розміру 

відшкодування шкоди, однак, як свідчить детальний аналіз рішень, не 

гарантує повного обсягу відшкодування, оскільки: «Вимога позивача 

зобов’язати прокуратуру Харківської області направити на його адресу 

офіційні письмові вибачення за незаконне звинувачення в скоєнні злочинів 

не підлягає задоволенню тому, що така форма компенсації моральної шкоди, 

завданої незаконним діями органів дізнання, досудового слідства, 

прокуратури та суду, чинним законодавством не передбачена». 
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Погоджуємося з точкою зору дослідників [658; 659], котрі констатують, що 

відсутність на рівні цивільного законодавства вибачення перед потерпілим як 

способу захисту його порушених прав слід розглядати у якості прогалини [на 

думку цих дослідників, прогалини інституту компенсації моральної шкоди – 

прим. авт.], що потребує усунення. Наразі же в Україні цей спосіб захисту 

може застосовуватися лише при визнанні судом мирової угоди, за умовами 

якої сторони як спосіб захисту гідності, честі фізичної особи, а також ділової 

репутації фізичної та юридичної особи передбачають вибачення перед 

потерпілим [660, абз. 3 п. 26]. Очевидно, переважно у такій формі 

відбуватиметься і відновлення репутації підозрюваного, обвинуваченого, 

виправданого, якщо підозра, обвинувачення не підтвердилися [104, п. 17 ч. 3 

ст. 42]. 

На нашу думку, встановлення на законодавчому рівні нових складових 

обсягу відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної протиправними 

діяннями органів судової влади, слід розглядати позитивною тенденцією 

розвитку правового регулювання цієї сфери відносин, вектором руху якої є 

принципи верховенства права та гуманізму. До того ж у такий спосіб Україна 

зможе наблизити стан свого національного законодавства до рівня 

міжнародних стандартів захисту прав людини, зокрема, згаданих вище 

Основних принципів та керівних положень [598]. 

У цьому контексті варто звернути окрему увагу на підхід МАСПЛ 

щодо відшкодування (репарацій) при встановленні порушень державами-

учасницями прав і свобод людини, передбачених Американською 

конвенцією про права людини (Пактом Сан-Хосе) [36]. При визначенні 

обсягу відшкодування МАСПЛ, як правило, враховує зазначені вище Основні 

принципи та керівні положення, «адаптуючи» їх при цьому до фактичних 

обставин конкретної ситуації порушення. Такий підхід Суду контрастує зі 

практикою ЄСПЛ [661; 662]. У той час як ЄСПЛ, на підставі ст. 41 ЄКПЛ, 

традиційно застосовує такий засіб захисту як грошова компенсація, МАСПЛ, 

згідно зі ст. 63 (1) АКПЛ, присуджує репарації, виходячи з принципово 
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інших позицій, застосовуючи, окрім грошової, й інші форми (способи) 

виплати репарацій (у формі, наприклад, належного сервісного 

обслуговування у виді надання послуг/виконання робіт, визнання владою 

фактів і власної відповідальності за скоєне, а також офіційне публічне 

вибачення перед потерпілими тощо) [663]. 

Принципи, сформовані в ході діяльності МАСПЛ у частині 

присудження відшкодування (репарацій), можна систематизувати наступним 

чином: 

1) матеріально-правові: 

а) принцип належного визнання статусу жертви порушення («жертва» у 

широкому розумінні: не лише особи, які безпосередньо постраждали від 

порушення, але і їхні близькі, особи, які перебували на утриманні у 

постраждалого, тощо; спільноти, зокрема, корінні народи та інші) [664]. 

б) принцип найбільш сприятливих умов (кореспондує зі принципом pro 

homine [665]): МАСПЛ застосовує цей принцип для виправлення ситуацій, за 

яких мають місце порушення основоположних принципів прав людини, 

таких як рівність і відсутність дискримінації, або права на гідне життя; для 

прикладу, МАСПЛ застосовує мінімальний розмір оплати праці у відповідній 

державі за умови, якщо заробітна плата жертви порушення була нижчою від 

вартості базового споживчого кошика [666, § 28; 667, § 79]. 

в) принцип «перетворюючого (здатного до трансформації) 

відшкодування» (transformative reparations): при вирішенні однієї зі справ 

[668, § 450] МАСПЛ значно відступив від попередньо встановленої ним 

концепції адекватного відшкодування, підкресливши, що у випадку, коли 

порушення відбуваються в контексті структурної дискримінації, 

відшкодування шкоди не може просто повернути жертв до стану, в якому 

вони перебували до здійснення порушення; швидше навпаки, відшкодування 

має бути спрямоване на перетворення або зміну попередньої ситуації. 

2) процесуально-правові (процедурні): 
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а) принцип гнучкого підходу до стандарту і тягаря доведення при 

вирішенні питання про відшкодування шкоди: МАСПЛ часто опирається на 

презумпції та непрямі (побічні) докази, «якщо вони призводять до 

узгоджених висновків щодо фактичних обставин справи» [669, § 49], 

зокрема, за умов, коли надання доказів залежить від сприяння з боку 

держави, яка фактично відмовляється взаємодіяти з цього питання із 

протилежною стороною та Судом. 

б) принцип «присудження за власною ініціативою» (motu proprio 

awards): за загальним правилом, МАСПЛ присуджує відшкодування з 

урахуванням вимог, висунутих жертвою, її законним представником і 

Комісією, та з огляду на позицію відповідної держави; при цьому, однак, у 

виняткових випадках МАСПЛ присуджував виплату репарацій, про які не 

прохала жодна зі сторін задля забезпечення жертві порушення адекватного 

відшкодування заподіяної їй шкоди [670, §§ 286-303]. 

в) принцип ефективної участі жертви: поєднання слухань із появою в 

МАСПЛ декого з потерпілих, свідків, а також експертів-свідків є гарантією 

справедливого визначення обсягу відшкодування шкоди. Так, наприклад, при 

розгляді однієї зі справ про масове вбивство понад 268 представників 

корінних народів майя у 1982 р., двоє свідків-експертів, які постали перед 

МАСПЛ, були вкрай важливими для того, щоб зрозуміти реальний обсяг 

колективної шкоди, нанесеної корінним жителям [671, §§ 38, 84, 106]. 

Цікаво й те, що у практиці МАСПЛ нерідко зустрічаються випадки 

застосування вибачення з боку офіційної влади перед потерпілими як 

способу захисту їх порушених прав, що повинно відповідати низці критеріїв: 

бути публічним; погодженим із потерпілими або їх представниками; 

здійсненим на тому місці, де відбулися порушення; містити визнання фактів 

та взяття відповідальності за скоєне; поширюватися на певну територію з 

допомогою різного роду засобів зв’язку та комунікації (наприклад, повністю 

по території всієї країни) [672, § 357]. Крім того у практиці МАСПЛ 

поширеними є випадки присудження сатисфакції окремо у формах визнання 
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владою фактів і власної відповідальності, а також вшанування пам’яті та 

данини жертвам порушень [673, § 77; 674, §§ 261-267]. У подібних справах 

поведінка держави в особі її офіційних представників часто проявляється у 

самовільному ухиленні/відстроченні/зміні умов виконання цього обов’язку. 

При цьому досі проблемним залишається питання про 

можливість/неможливість примусового виконання рішення МАСПЛ у 

частині репарацій у названих вище формах сатисфакції (особливо, вибачення 

перед потерпілими), вирішення котрого невіддільне від подолання проблеми 

контролю за виконанням рішень МАСПЛ. 

З огляду на поглиблення процесу взаємодії між двома регіональними 

інституціями у сфері захисту прав і свобод людини (ЄСПЛ і МАСПЛ) [675; 

676] та з урахуванням статусу практики ЄСПЛ як джерела права в Україні, 

можемо обґрунтовано припустити, що найближчим часом 

спостерігатиметься гармонізація національних правопорядків у частині 

принципів визначення обсягу повного й ефективного відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок порушення державою своїх конвенційних зобов’язань, 

що, безумовно, вплине і на досліджуваний нами спеціальний делікт. Швидше 

за все, в Україні така гармонізація відбуватиметься крізь призму перспективи 

реалізації концепції та механізмів правосуддя перехідного періоду 

(transitional justice) [677; 678, с. 159-160]. 

Насамкінець доречно приділити окрему увагу розгляду дискусійного 

питання щодо можливості/неможливості виникнення в держави додаткового 

обов’язку (подібно до неустойки, штрафних санкцій тощо) у випадку 

невиконання або неналежного виконання зобов’язання по відшкодуванню 

(компенсації) шкоди, заподіяної судовими органами і їх посадовими особами. 

На даний час можливість виникнення у держави подібного обов’язку 

обґрунтовується науковцями [331, с. 14; 679; 680, с. 339-341], а також 

встановлена нормами законодавства
94

 і/або позиціями правозастосовної 

                                                           
94

 Наприклад, інститут l’astreinte у французькому цивільному праві - штраф (або прогресивно зростаюча 

пеня), який стягується на користь позивача у разі тривалого невиконання судового рішення (щоправда, за 

позовами про зобов’язання вчинити будь-які дії або утриматися від вчинення дій). Застосування цього 
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практики
95

 деяких зарубіжних держав. В Україні же, з огляду на низку 

правових позицій вищих судових інстанцій [685; 686; 687; 688], можливість 

поширення дії ч. 2 ст. 625 ЦК України про обов’язок боржника, який 

прострочив виконання грошового зобов’язання, сплатити на вимогу 

кредитора суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь 

час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми, на 

правовідносини, що виникають у зв’язку із завданням шкоди, в тому числі, 

зобов’язання відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної судовими 

органами, як правило, виключається, оскільки відшкодування шкоди - це 

відповідальність, а не боргове (грошове) зобов’язання, на шкоду не повинні 

нараховуватись проценти за користування чужими грошовими коштами, що 

теж є відповідальністю, тобто нарахування процентів на суму шкоди є 

фактично подвійною мірою відповідальності. Крім того, ст. 625 ЦК 

регулюються зобов’язальні правовідносини, тобто її дія поширюється на 

порушення грошового зобов’язання, яке існувало між сторонами до 

ухвалення рішення суду. З рішення суду зобов’язальні правовідносини не 

виникають; воно лише підтверджує наявність чи відсутність правовідносин і 

вносить у них ясність та визначеність.  

При цьому, однак, в одній із постанов Верховного Суду України [689] 

було висловлено позицію такого змісту: відшкодування заподіяної злочином 

майнової та моральної шкоди є грошовим зобов’язанням. За змістом норми ч. 

2 ст. 625 ЦК нарахування інфляційних втрат на суму боргу та 3% річних 

входять до складу грошового зобов’язання і є особливою мірою 

відповідальності боржника за прострочення грошового зобов’язання, 

оскільки виступають способом захисту майнового права та інтересу, який 

полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення 

                                                                                                                                                                                           

інституту дозволяє стягнути з відповідача певну суму за певний період прострочення. Подібний інститут 

відомий також праву Італії, Швейцарії, ФРН, Португалії та деяких інших держав. Детальніше див. [681; 682; 

683]. 
95

 Йде мова про досвід РФ, на рівні правозастосовної практики якої передбачено можливість застосування 

«процентів на випадок невиконання судового акта»: з метою забезпечення своєчасного виконання судового 

акта боржником суд, задовольняючи вимогу про стягнення грошових коштів, присуджує позивачу проценти 

за користування чужими грошовими коштами на всю суму стягнення з моменту набрання судовим актом 

законної сили і до його фактичного виконання. Детальніше див. [684]. 
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грошових коштів унаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації 

(плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими 

коштами, належними до сплати кредиторові. Ця позиція знайшла своє 

відображення також і на рівні одного з Аналізів практики правозастосування 

[690]. Окрім того було констатовано, що зазначена норма [ч. 2 ст. 625 ЦК] не 

обмежує права кредитора звернутися  до суду за захистом свого права, якщо 

грошове зобов’язання не виконується й після вирішення судом питання про 

стягнення основного боргу. Оскільки чинне законодавство не пов’язує 

припинення зобов’язання з постановленням судового рішення чи відкриттям 

виконавчого провадження для його примусового виконання, а наявність 

судових актів про стягнення заборгованості не припиняє грошових 

зобов’язань боржника та не виключає його відповідальності за порушення 

строків розрахунків [691, с. 19]. 

Таким чином, при вирішенні питання щодо можливості/неможливості 

застосування ч. 2 ст. 625 ЦК України у кожному конкретному випадку слід 

з’ясувати: чи існує зобов’язання між сторонами, чи це зобов’язання є 

грошовим, чи доведено наявність прострочення у виконанні зобов’язання, чи 

існують спеціальні норми, що регулюють ці правовідносини та виключають 

застосування норми ст. 625 ЦК. Це правило стосується і сфери деліктних 

зобов’язань – цивільно-правових зобов’язальних відносин між делінквентом і 

потерпілою особою, підставою виникнення яких є завдання майнової 

(матеріальної) та/або моральної шкоди, різновидом котрих виступають 

зобов’язання по відшкодуванню (компенсації) шкоди, заподіяної органами 

судової влади (спеціальний делікт). За своєю правовою природою цей 

різновид деліктних зобов’язань є формою (заходом) цивільно-правової 

відповідальності. Водночас, у випадках відшкодування (компенсації) шкоди, 

заподіяної органами судової влади, на підставі ч. 1 та ч. 6 ст. 1176, ст. ст. 

1173, 1174 ЦК, має місце так звана об’єктивна (абсолютна, сувора) 

відповідальність держави, основною метою встановлення якої є забезпечення 

відновлення порушених прав потерпілої особи, що зближує її із заходами 
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захисту. Проте, за загальним правилом, йдеться саме про заходи юридичної 

відповідальності, тож у цьому випадку слід додатково керуватися принципом 

«Non bis in idem» [101, ч. 1 ст. 61]. Тому, prima facie, оскільки відшкодування 

шкоди, заподіяної органами судової влади, - це відповідальність, проценти за 

користування чужими грошовими коштами теж є відповідальністю, 

нарахування процентів на суму шкоди становило б подвійну міру 

відповідальності. Однак, як було встановлено нами раніше, досліджуваний 

спеціальний делікт, котрий виділяється на підставі особливостей суб’єктного 

складу заподіювачів шкоди, передбачає виникнення цивільно-правових 

зобов’язальних відносин, у яких безпосередні заподіювачі шкоди (суди, 

судді) відмінні від суб’єктів зобов’язань по відшкодуванню (компенсації) 

завданої шкоди (держава). Себто, існує можливість чіткої ідентифікації 

сторін вказаних зобов’язань, обсягу відшкодування тощо. Крім того, таке 

зобов’язання, як правило, зводиться до сплати грошей, відтак, є грошовим 

зобов’язанням. Тож виходячи з положення норми ч. 2 ст. 625 ЦК 

нарахування інфляційних втрат на суму боргу та 3 % річних входять до 

складу грошового зобов’язання і виступають способом захисту майнового 

права та інтересу кредитора. Фактично йде мова про наявність усіх 

необхідних умов для застосування ч. 2 ст. 625 ЦК до зобов’язань по 

відшкодуванню (компенсації) шкоди, заподіяної органами судової влади. У 

зв’язку з усім вище зазначеним і з огляду на принцип відшкодування 

(компенсації) шкоди, заподіяної протиправною діяльністю/бездіяльністю 

органів судової влади, в повному обсязі, вважаємо, що застосування норми ч. 

2 ст. 625 ЦК України до названої категорії деліктних зобов’язань виправдане 

і цілком можливе, за винятком випадків, коли способом відшкодування 

майнової шкоди є повернення майна в натурі [103, ст. 1192; 106, ч. 2 ст. 4; 

692]. 
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3.2. Порядок відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної 

протиправними (незаконними) рішеннями, діями та/або бездіяльністю 

суду 

 

Динаміка правовідносин по відшкодуванню (компенсації) шкоди, 

заподіяної протиправними (незаконними) рішеннями, діями та/або 

бездіяльністю суду, простежується у порядку відшкодування (компенсації) 

такої шкоди. Такий порядок на сьогодні є уніфікованим (єдиним) для всіх 

випадків заподіяння шкоди правоохоронними та судовими органами, які 

були розглянуті вище, та детально регулюється нормами актів законодавства 

України [103, ч. 7 ст. 1176; 106, ст.ст. 11-13; 107, п.п. 6, 12-14, 17, 22, 26]. 

Загалом передбачено відшкодування шкоди в досудовому порядку, з 

можливістю оскарження прийнятого рішення (постанови, ухвали) до суду. 

Винятком із загального правила є встановлення обов’язкового судового 

порядку компенсації заподіяної моральної шкоди
96

.  

Перш за все, вважаємо за необхідне зазначити, що в цій роботі буде 

звернено увагу на окремі недоліки чинного порядку відшкодування 

(компенсації), можливі шляхи їх подолання та запропоновано власне бачення 

автором механізму відшкодування (компенсації), відмінного від існуючого, 

проте такого, який міг би стати ефективним засобом юридичного захисту 

права особи на одержання розглядуваного відшкодування (компенсації).  

Концептуальним недоліком цього порядку є виключно його 

позасудовий характер, із можливістю подальшого судового оскарження 

прийнятих рішень. Такий стан речей безпосередньо суперечить 

конституційним положенням [101, ст.ст. 55, 64, 124] й обмежує можливість 

реалізації права на судовий захист [322, п. 8; 694; 695]. На нашу думку, 

обрання певного засобу юридичного захисту, у тому числі і позасудового 

порядку відшкодування спричиненої шкоди, має бути правом, а не 

                                                           
96

 Хоча, з урахуванням нещодавно сформульованої Верховним Судом України правової позиції, вирішення 

вимог про відшкодування майнової та моральної шкоди вирішується судом в однаковому порядку в ухвалі, 

що приймається згідно із [106, ч. 1 ст. 12]. З цього приводу див. [693]. 
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обов’язком особи, тобто, встановлення законом такого порядку не обмежує 

юрисдикції судів і права особи на судовий захист (за умови дотримання нею 

меж здійснення цього права
97

). Слід, однак, зауважити, що у правовій 

доктрині неодноразово висловлювалися аргументи на підтримку чинного так 

званого «пільгового» порядку відшкодування шкоди, заподіяної 

правоохоронними та судовими органами, існування якого обумовлено 

специфікою виникнення зобов’язальних відносин, динаміку котрих і 

опосередковує названий порядок [696; 697, с. 60-61].  

У безпосередньому взаємозв’язку із названим концептуальним 

недоліком досліджуваного нами порядку перебуває проблема вибору виду 

судочинства, за правилами якого слід вирішувати питання, пов’язані із 

відшкодуванням (компенсацією) шкоди, заподіяної органами судової влади. 

На наш погляд, керуючись положеннями чинного процесуального 

законодавства щодо критеріїв визначення судової юрисдикції
98

, підходами 

правозастосовної практики [336; 337; 327, п. 1] та правової доктрини [119, с. 

7; 698, с. 47], вимога про відшкодування (компенсацію) шкоди, заподіяної 

внаслідок протиправної діяльності/бездіяльності органів судової влади та їх 

посадових осіб, має розглядатися в порядку цивільного судочинства
99

 за 

правилами позовного провадження
100

. При цьому, як констатують науковці 

[143; 112, с. 58]
101

, доцільно було б передбачити в ЦПК особливості участі 

                                                           
97

 В першу чергу, утримуватися від зловживання цим правом. З цього приводу див. також п. а) ч. 3 ст. 35 

ЄКПЛ. 
98

 Також слід враховувати законодавчо встановлену заборону об’єднання в одне провадження вимог, які 

підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше не встановлено законом [141, ст. 16, 

ч. 1 ст. 126; 313, ч. 3 ст. 58; 314, ч. 3 ст. 21].   
99

 Такий порядок застосовується, зокрема, у Республіці Австрія і Республіці Казахстан. Див. [77; 699]. 
100

 При цьому, позови, пов’язані з відшкодуванням шкоди, завданої особі незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю суду, можуть пред’являтися на вибір позивача за місцем знаходження відповідного суду, або 

за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача, тобто, встановлено альтернативну 

підсудність цієї категорії справ. Див. [141, ч. 4 ст. 110; 107, п.п. 22, 26]. 
101

 Цікаво, що останній з науковців (Боярський О.О.) в іншій частині свого дисертаційного дослідження 

[112, с. 154-156] обґрунтовує необхідність вирішення справ про відшкодування шкоди, завданої 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю суду, у порядку адміністративного судочинства: «… коли 

йдеться про оскарження дій (бездіяльності) суддів як посадових осіб, як представників публічної влади, ці 

справи є підвідомчими судам адміністративним. І у такому провадженні вимоги про відшкодування шкоди, 

заподіяної протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень або іншим 

порушенням прав, свобод та інтересів суб’єктів публічно-правових відносин, розглядаються 

адміністративним судом, якщо вони заявлені в одному провадженні з вимогою вирішити публічно-правовий 

спір». Очевидно, науковець апелює до [314, ч. 2 ст. 21]. 
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держави як сторони у цивільному процесі, та її процесуального 

представництва уповноваженими органами державної влади. Крім того, 

вважаємо, що чинне цивільне процесуальне законодавство України [141, ч. 4 

ст. 38, ч. 2 ст. 41, ст. 108] передбачає гіпотетичну можливість судового 

провадження у цій категорії справ за участі суду (судді), протиправними 

діяннями якого (яких) було завдано шкоди особі, як сторони у справі, з 

покладенням на державу обов’язку відшкодувати шкоду, заподіяну її 

органами або посадовими особами таких органів, за рахунок бюджетних 

коштів. Очевидно, в цьому випадку законодавець орієнтувався на 

матеріально-правову аналогію закону (йде мова про аналогію досліджуваних 

в цій роботі правовідносин із відносинами, врегульованими нормою ч. 1 ст. 

1172 ЦК) [700, с. 140]. Водночас, з огляду на позицію Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

[338], припускаємо, що зазначена вище можливість, швидше за все, у 

подальшому залишатиметься лише гіпотетичною, а названі норми цивільного 

процесуального законодавства України – «мертвими». Згідно з цією позицією 

розгляд судом позовних вимог, незалежно від їх викладення та змісту, 

предметом яких є, по суті, оскарження процесуальних дій та судових рішень 

судді (суду), пов’язаних із розглядом справи (від стадії відкриття 

провадження у справі до розгляду по суті, перегляду судових рішень у 

передбачених процесуальним законом порядках і їх виконання), нормами 

ЦПК України чи іншими законами України не передбачено. Пред’явлення 

позовів до судді чи суду за дії, вчинені при здійсненні правосуддя, поза 

передбаченим процесуальним законом порядком визначається як 

протиправне втручання у здійснення правосуддя та посягання на 

процесуальну незалежність суддів. При цьому, вважаємо за доцільне 

звернути увагу на те, чи міститься у сформульованому ВСС України 

правовому висновку ризик порушення права особи на доступ до суду 

відповідно до ст. 6 ЄКПЛ, або права на ефективний засіб юридичного 

захисту згідно зі ст. 13 ЄКПЛ. За підходами практики ЄСПЛ, право на суд не 
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є абсолютним і може підлягати обмеженням, які, проте, не повинні 

заборонити або обмежити доступ особи до суду у такий спосіб або в такому 

обсязі, за яких порушується сама сутність цього права. Суд підкреслив, що 

обмеження буде сумісним зі п. 1 ст. 6 Конвенції, якщо воно переслідує 

законну мету та існує розумна пропорційна відповідність між 

використовуваними засобами і законною метою, якої прагнуть досягти [701, 

§§ 54, 55; 702, § 58; 703, §§ 26, 27]. Крім того, при розгляді справи «Ернст та 

інші проти Бельгії» [704, §§ 47-57] Суд зазначив, що імунітет судді від 

пред’явлення цивільних позовів про відшкодування шкоди є допустимим 

обмеженням права на доступ до суду. Суд врахував те, що існування такого 

імунітету є давньою традицією, яка спрямована на забезпечення належного 

здійснення правосуддя і має місце також і в інших внутрішніх та 

міжнародних правових системах. Суд, однак, додав, що істотним фактором 

при визначенні відповідності такого обмеження законній меті було те, чи 

існують інші доступні заявникам альтернативні засоби для ефективного 

захисту їх прав. Так, незважаючи на те, що вони не могли подати до суду 

позов до судді про відшкодування шкоди, заявники мали право подати 

цивільний позов проти держави на підставі цих же фактів. Тобто у цій справі 

сутність їх права на доступ до суду не було порушено. Подібний підхід щодо 

сфери поширення суддівського імунітету застосовується Судом і надалі [705, 

§ 78; 706, §§ 31, 32]. Задля оцінки рівня ризику встановлення ЄСПЛ 

порушення Україною зазначених прав доречно звернутися також до 

прикладів зі практики ЄСПЛ у справах проти Росії. Зокрема, у низці рішень 

[707, §§ 28-30; 708, §§ 28-30; 709, §§ 26-34; 710, §§ 24, 25] Судом було 

встановлено порушення Росією п. 1 ст. 6 ЄКПЛ у зв’язку з тривалою і 

незрозумілою нездатністю держави забезпечити законодавче врегулювання, 

внаслідок чого заявників було позбавлено процесуальної можливості подати 

позов про відшкодування шкоди, заподіяної протиправною 

діяльністю/бездіяльністю судових органів, і домогтися його розгляду по суті. 

При цьому, однак, у цих справах шкоду заявникам було заподіяно внаслідок 
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інших незаконних дій/бездіяльності суду, а саме таких, які не пов’язані зі 

здійсненням правосуддя, відправленням судочинства, яке має на меті 

прийняття остаточного акту органом судової влади, тобто, інших дій суддів 

(суду) при здійсненні правосуддя, коли спір не вирішується по суті. У 

розглядуваних справах йшлося про порушення суддею (судом) розумних 

строків судового розгляду, внаслідок чого заявникам було заподіяно шкоду, 

юрисдикцію за позовами про відшкодування якої законодавчим органом на 

час розгляду Судом справ визначено не було. З урахуванням позиції ВСС 

України про те, що зі змісту позовних вимог позивача чітко вбачається, що їх 

предметом є виключно процесуальні дії судді при здійсненні правосуддя, а 

також з огляду на передбачені чинним законодавством України процесуальні 

можливості щодо оскарження рішень, дій, бездіяльності судових органів, 

відшкодування державою шкоди, заподіяної внаслідок протиправних рішень, 

дій, бездіяльності цих органів, можемо дійти висновку про те, що за таких 

фактичних обставин ризик порушення права особи на доступ до суду 

відповідно до ст. 6 ЄКПЛ, або права на ефективний засіб юридичного 

захисту згідно зі ст. 13 ЄКПЛ, відсутній/мінімальний. Проте такий висновок 

не може бути однозначно зроблено в контексті заподіяння шкоди внаслідок 

інших незаконних рішень, дій чи бездіяльності суду, не пов’язаних із 

вирішенням справи по суті («здійсненням правосуддя»), про що детальніше 

йшлося у підрозділі 1 розділу 2 дисертаційного дослідження.   

Ще одним недоліком чинного порядку відшкодування шкоди, завданої 

протиправною діяльністю/бездіяльністю судових органів і їх посадових осіб, 

є відсутність у ЗУ № 266/94-ВР будь-яких вказівок щодо поширення чи 

непоширення на цю категорію вимог строків позовної давності. Виходячи із 

системного тлумачення положень ст. ст. 257, 258 та 268 ЦК України [103], 

можна дійти висновку, що до вимог особи про захист її порушених майнових 

прав
102

 застосовуватиметься загальна позовна давність у 3 роки [714] 

                                                           
102

 Майнові права є самостійним об’єктом цивільних прав [103, ст. 177], яким притаманні певні особливості: 

ці права є неспоживною річчю, та визнаються речовими правами [103, ч. 2 ст. 190]. Згідно ст. 3 ЗУ «Про 

оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» № 2658-III, майновими правами, 
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(оскільки ЗУ № 266/94-ВР не встановлено спеціальної позовної давності для 

цих вимог), а на вимогу особи, яка випливає із порушення її особистих 

немайнових прав, позовна давність не поширюватиметься [715]. Якщо ж 

встановити правову природу порушеного права особи складно чи неможливо, 

оскільки таке право має змішаний характер (наприклад, право на житло 

тощо), то при вирішенні цієї категорії справ необхідно надати можливість 

самому позивачеві визначитися з тим, яке право він бажає захищати [716, с. 

35-36]. У разі ж, якщо предмет позову є комбінованим (у силу змішаного 

характеру права, захист якого становить предмет позову), то, на нашу думку, 

застосуванню підлягатиме режим захисту права, що є більш сприятливим для 

позивача. Крім того, слід зауважити, що в деяких зарубіжних державах
103

 на 

рівні законодавства встановлено, або ж передбачено встановлення 

спеціальних строків позовної давності для пред’явлення особою вимог про 

відшкодування шкоди, завданої судовими органами. Можливо досвід цих 

держав у майбутньому доцільно було б врахувати і законодавцю в Україні. 

Наступним недоліком існуючого в Україні порядку відшкодування є 

механізм виконання рішень суду про стягнення бюджетних коштів у рахунок 

відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної органами судової влади
104

. 

На сьогодні, до законодавчого врегулювання безспірного списання коштів 

бюджету та відшкодування збитків, завданих бюджету, рішення суду про 

стягнення коштів державного бюджету виконується виключно центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів (Державною 

казначейською службою України, далі – ДКС України [133, підп. 3 п. 4]). 

                                                                                                                                                                                           

які можуть оцінюватися, визнаються будь-які права, пов’язані з майном, відмінні від права власності, у тому 

числі права, які є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, користування), а 

також інші специфічні права (права на провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо) та 

права вимоги. У ст. 2 ЗУ «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» № 1255-IV від 

18.11.2003 р., майнові права визнаються рухомим майном. У правовій доктрині ж майновими визнаються 

речові, зобов’язальні та виключні права; крім того, триває дискусія щодо віднесення до майнових 

корпоративних прав: див. [711; 712, с. 73-75; 713].       
103

 Наприклад, в Румунії. З цього приводу детальніше див. [129, с. 31-32; 717]. 
104

 Регулюється положеннями п. 9 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу 

України [718], постанови Кабінету Міністрів України, якою затверджено Порядок виконання рішень про 

стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників [719]. 
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Безспірне списання коштів державного бюджету здійснюється ДКС України, 

у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України [719, п.п. 3, 6, 35-39], 

за черговістю надходження таких рішень, щодо видатків бюджету - в межах 

відповідних бюджетних призначень та наданих бюджетних асигнувань. 

Погашення бюджетних зобов’язань розпорядника бюджетних коштів, з вини 

якого виникли такі зобов’язання, здійснюється виключно за рахунок 

бюджетних асигнувань цього розпорядника бюджетних коштів. 

Передбачається, що відшкодування шкоди, завданої особі внаслідок 

незаконних рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, а також їх 

посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень, 

здійснюється державою за рахунок коштів державного бюджету в межах 

бюджетних призначень за рішенням суду у розмірі, що не перевищує суми 

реальних збитків, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У 

разі встановлення в діях посадової, службової особи органів державної влади 

складу злочину за обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав 

законної сили, лише до такої особи може бути пред’явлено вимоги фізичних і 

юридичних осіб щодо відшкодування упущеної майнової вигоди та 

моральної шкоди у встановленому порядку. Аналізовані положення 

бюджетного законодавства суперечать нормі ЦК України [103, ч.ч. 1, 5 ст. 

1176], якою встановлено обов’язок держави відшкодувати шкоду, завдану її 

правоохоронними органами, у повному обсязі. Тобто, має місце змістовна 

колізія норм права, передбачених кодифікованими законодавчими актами 

України, при подоланні якої, на нашу думку, повинен застосовуватися 

загальний колізійний принцип (правило, згідно з яким спеціальна норма 

скасовує дію загальної норми; критерієм же спеціальності є саме спеціальний 

характер норми). З огляду на спеціальний характер норми ЦК України [103, 

ч.ч. 1, 5 ст. 1176] (перш за все, спеціальний суб’єктний склад відносин), 

перевагу слід віддати саме нормі цивільного законодавства. В такий же 

спосіб має вирішуватися колізія норм цивільного та бюджетного 

законодавства і в частині компенсації моральної шкоди та відшкодування 
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упущеної вигоди. Тобто, ці види шкоди також повинні відшкодовуватися 

(компенсуватися) державою, а не її безпосередніми заподіювачами.  

Крім того, слід звернути окрему увагу на низку новел у правовому 

регулюванні відносин щодо виконання рішень суду про стягнення 

бюджетних коштів у рахунок відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної 

судовими органами ї їх посадовими особами [720]. Перш за все, йдеться про 

запровадження такого інструменту реструктуризації заборгованості за 

рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, а також за 

рішеннями ЄСПЛ, прийнятими за наслідками розгляду справ проти України, 

як фінансовий казначейський вексель - цінний папір, що посвідчує безумовне 

грошове зобов’язання центрального органу виконавчої влади, що здійснює 

казначейське обслуговування бюджетних коштів, яким оформлено 

заборгованість державного бюджету, сплатити після настання строку 

платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю) [721, ст. 4-1]. 

Так, у ст. 23 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» 

[722], ст. 20 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» 

[723] та ст. 19 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» 

[724] передбачено надати право Кабінету Міністрів України у встановленому 

ним порядку реструктуризувати фактичну заборгованість обсягом до 

7.544.562.370 гривень, що виникла станом на 1 січня 2015/2016/2017 року, за 

рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, а також за 

рішеннями ЄСПЛ, прийнятими за наслідками розгляду справ проти України, 

шляхом часткового погашення за рахунок коштів, передбачених цим Законом 

на ці цілі, у розмірі до 10 відсотків суми за зазначеними рішеннями та видачі 

на решту суми фінансових казначейських векселів [у 2017 р. – виключно 

шляхом видачі фінансових казначейських векселів на всю суму] строком обігу 

до семи років, з відстроченням платежів за цією заборгованістю на два 

роки/один рік [у 2017 р.] та відсотковою ставкою 3/9,3 % річних. Правом 

видачі таких векселів наділені органи, які здійснюють казначейське 

обслуговування бюджетних коштів. Механізм реструктуризації зазначеної 
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заборгованості визначено у Порядку, затвердженому постановою Кабінету 

Міністрів України [725]. Передбачено, що сума погашення заборгованості за 

рахунок бюджетних коштів розраховується у такому відсотковому 

співвідношенні до суми стягнення за рішеннями судів, виконання яких 

гарантовано державою або за рішеннями ЄСПЛ, прийнятими за наслідками 

розгляду справ проти України: 10 % - якщо сума стягнення становить до 200 

тис. грн.; 7 % - якщо сума стягнення становить від 200 тис. грн. до 2 млн. 

грн.; 5 % - якщо сума стягнення становить від 2 млн. грн. до 20 млн. грн.; 3 % 

- якщо сума стягнення становить понад 20 млн. грн. Стягувачі добровільно 

подають відокремленому підрозділу Банку заяви про погашення 

заборгованості за рахунок бюджетних коштів та видачі векселів за місцем 

свого проживання (місцезнаходження) з пред’явленням паспорта та 

реєстраційного номера облікової картки платника податків. На кожне 

рішення суду подається одна заява. Банк приймає заяви Стягувачів, звіряє їх 

з наданими Мін’юстом та Казначейством реєстрами виплат за рішеннями 

судів, відкриває таким особам поточні рахунки (за відсутності) для 

зарахування коштів та вносить до реєстрів необхідні дані. Витяг з реєстру 

виплат за рішеннями судів разом з копіями заяв Стягувачів один раз на 

місяць подається Банком Мін’юсту та Казначейству. Мін’юст за 

результатами перевірки готує платіжні доручення для перерахування коштів 

та формує реєстр щодо погашення заборгованості за рішеннями ЄСПЛ, який 

подає Казначейству для складення векселів. Казначейство за результатами 

перевірки та відповідно до поданих Мін’юстом реєстрів рішень щодо 

погашення заборгованості за рішеннями ЄСПЛ здійснює видачу векселів та 

передає векселі Банку. Суми заборгованості в іноземній валюті 

розраховуються Мін’юстом або Казначейством в національній валюті за 

офіційним курсом Національного банку, встановленим на дату подання 

Стягувачем заяви про погашення заборгованості за рахунок бюджетних 

коштів та видачі векселів. Банк одночасно з проведенням платежів 

бюджетними коштами надає векселі Стягувачам, про що інформує 
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Казначейство та Мін’юст. Казначейство веде реєстр виданих Стягувачам 

векселів відповідно до порядку, затвердженого НКЦПФР. Отримання 

Стягувачем векселя вважається фактичним виконанням в повному обсязі 

рішення суду. Вексель є простим і видається Казначейством у 

документарній формі як паперовий документ на бланку з відповідним 

ступенем захисту від підроблення, форма та порядок виготовлення якого 

затверджується НКЦПФР. Сума заборгованості, яка підлягає погашенню 

за рахунок видачі векселів, розділяється на шість рівних частин, на кожну з 

яких видається окремий вексель, який погашається не раніше ніж відповідно 

через два, три, чотири, п’ять, шість, сім років. У суму кожного окремого 

векселя включаються 3/9,3 % річних. У векселі зазначається, що він 

сплачується за пред’явленням, але не раніше ніж відповідно через два, три, 

чотири, п’ять, шість, сім років. Векселедержателі можуть 

використовувати векселі для: погашення кредиторської заборгованості за 

згодою відповідних кредиторів; продажу юридичним або фізичним особам, 

здійснення розрахункових операцій у банках; застави з метою забезпечення 

виконання зобов’язань; здійснення інших не заборонених законодавством 

операцій. Векселедержатель, який бажає отримати належні йому за векселем 

кошти, не пізніше ніж за 14 робочих днів до строку платежу за векселем 

подає заяву разом з векселем відокремленому підрозділу Банку за місцем 

свого проживання (місцезнаходження). Банк формує реєстр виплат за 

векселями та протягом трьох банківських днів передає його Казначейству для 

перерахування коштів. Погашення векселів здійснюється Казначейством 

шляхом перерахування на рахунок Банку суми коштів у розмірі відповідних 

сум платежів за векселями, строк виплат за якими настав, на підставі 

отриманого від Банку реєстру виплат за векселями. Невиплачені суми за 

векселями повертаються останнього робочого дня поточного бюджетного 

періоду до державного бюджету. 

Слід зауважити, що фінансовий вексель добре знаний в усьому світі. 

При цьому в більшості країн законодавством визнається 
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багатофункціональність векселя. Так, у РФ вексель вважається 

розрахунковим засобом та борговим зобов’язанням; у Казахстані вексель 

визначений як платіжний документ та фінансовий інструмент, який 

обертається на ринку цінних паперів; у Чехії вексель також є оборотним 

інструментом; в Угорській Республіці вексель не визначений як цінний папір 

(хоча має усі атрибути цінного паперу і обертається на ринку цінних 

паперів), а є платіжним інструментом; згідно з Комерційним кодексом 

Франції вексель є платіжним інструментом. У ФРН вексель може бути і 

цінним папером, і платіжним інструментом. В Україні вексель визначений як 

борговий ордерний цінний папір і платіжний інструмент. Фінансові векселі 

обертаються вільно в усіх наведених країнах, за виключенням Казахстану та 

України [726]. Необхідно зазначити, що фінансовий вексель досить активно 

використовувався вітчизняними банками до 2002 р. Крім того, Кабінетом 

Міністрів України було прийнято рішення реструктурувати фактичну 

бюджетну заборгованість, що виникла на 01 січня 2013 р., шляхом видачі 

фінансових казначейських векселів, а органам державної казначейської 

служби видавати фінансові казначейські векселі на суму, що зазначена у 

висновку бюджетного відшкодування ПДВ. З метою реалізації наданих 

повноважень цим органам та узгодження законодавства також було внесено 

зміни до Податкового кодексу України й інших законодавчих актів (Законів 

України «Про обіг векселів в Україні», «Про цінні папери та фондовий 

ринок», «Про депозитарну систему України») [727]. Всупереч положенням 

Женевських вексельних конвенцій 1930 р., ратифікованих Україною, 

передбачалася бездокументарна (електронна) форма випуску й обігу цих 

векселів, що у поєднанні з відсутністю усіх необхідних для векселя 

реквізитів, викликало істотну їх критику з боку експертного середовища 

[728; 729; 730; 731; 732], оскільки інструменти, які запроваджувалися 

змінами до названих вище Законів, не були справжніми векселями, адже не 

мали необхідних реквізитів і втратили цілу низку прав векселедержателя та 

обов’язкових вимог Уніфікованого закону про переказні векселі та прості 
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векселі, без яких вексель не має вексельної сили. Тобто, йшлося про звичайні 

казначейські та банківські зобов’язання, які не регулюються міжнародним 

вексельним правом, а це означає, що обов’язковість платежу, вільний обіг та 

захист прав векселедержателя, наприклад, протест у неплатежі, відсутній, а 

фінансові ризики надзвичайно високі [733]. 

З огляду на особливості фінансових казначейських векселів, випуск 

яких передбачено у 2015/2016/2017 рр. задля реструктуризації заборгованості 

за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, а також за 

рішеннями ЄСПЛ, прийнятими за наслідками розгляду справ проти України, 

можна дійти висновку, що зазначені вище критичні експертні зауваження 

щодо застосування цього фінансового інструменту в Україні було повністю 

враховано. При цьому, на нашу думку, визначений механізм реструктуризації 

заборгованості значною мірою кореспондує науковій концепції, 

запропонованій свого часу російським дослідником О.В. Михайленком [205], 

в основі якої - надання Стягувачеві права обміняти своє право грошової 

вимоги, яке випливає з рішення суду, що набрало законної сили, на 

казначейський цінний папір (облігацію), перевівши свою вимогу в боргове 

зобов’язання публічного утворення номіналом у суму, зазначену в рішенні 

суду. За таким цінним папером мають нараховуватися проценти (за ст. 395 

ЦК РФ, або ст. 536 ЦК України) після закінчення тримісячного строку на 

виконання рішення суду з моменту набрання ним законної сили. Стягувач 

має право продати такий цінний папір. Будь-який власник такого цінного 

паперу (Стягувач або третя особа, яка його придбала) має право зарахувати 

свої грошові зобов’язання перед бюджетом публічного утворення на суму 

його номіналу плюс проценти, нараховані до моменту заліку або залишити 

його в себе для того, щоб накопичити нарахування процентів і збільшити тим 

самим його актив. Слід, однак, мати на увазі, що для припинення 

зобов’язання шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог, строк 

виконання яких настав, або визначений моментом пред’явлення вимоги, 

характерні додаткові обмеження у бюджетній сфері, а саме: забороняється 
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проведення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, у тому числі 

шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та 

зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за 

винятком операцій, пов’язаних з державним боргом, та випадків, 

передбачених законом про Державний бюджет України [718, ч. 6 ст. 45]. 

Жодним із Законів України про Державний бюджет України на 

2015/2016/2017 рр. подібних випадків не передбачено, що унеможливлює 

взаємозарахування боргових зобов’язань Стягувача і держави. У цьому 

контексті доцільно звернути окрему увагу на законопроект № 4135 [734], 

необхідність прийняття якого обґрунтовується ухваленням резолюції ПАРЄ 

«Виконання рішень Європейського суду з прав людини» від 30.09.2015 р. У 

положеннях законопроекту, зокрема, передбачено: визначення процедури 

виплат відшкодування за рішенням ЄСПЛ шляхом випуску казначейських 

зобов’язань держави з виплати Стягувачу відшкодування [спеціального виду 

державних казначейських іменних документарних зобов’язань держави перед 

Стягувачем, які набуваються останнім за його заявою та перебувають в 

обмеженому обігу з метою повного чи часткового відшкодування шляхом 

зарахування визначених Законом фіскальних зобов’язань Стягувача перед 

державою та/або оплати готівкою не пізніше 5 років з моменту емісії в 

валюті, визначеній Рішенням], порядку випуску, погашення таких 

казначейських зобов’язань, правил їх використання, можливості сплати 

податків та зборів в рахунок боргу держави перед Стягувачем; встановлення 

імперативного правила неможливості зміни черговості виплат відшкодування 

за рішенням ЄСПЛ; створення Єдиного реєстру Стягувачів, функцію ведення 

якого покладено на Державну виконавчу службу України; встановлення 

розміру (не меншому подвійної облікової ставки Національного банку 

України) пені за прострочення виконання зобов’язання по виплаті 

відшкодування Стягувачу [штрафної санкції, що встановлюється у 

відсотковому відношенні до суми відшкодування за кожний день 

прострочення, доки зобов’язання не буде виконане в повному обсязі]. При 
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цьому власником казначейських зобов’язань держави по виплаті Стягувачу 

відшкодування за Рішенням Суду є виключно Стягувач, який отримав за 

заявою на власне ім’я казначейське зобов’язання та має право користування 

ним, проте не може його відчужувати в будь-який спосіб. Крім того, 

запропоновано передбачити у «Прикінцевих положеннях» Закону України 

«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» пункт у наступній редакції: «3) щорічно  передбачати  в проекті 

Державного бюджету України окремою бюджетною програмою кошти, сума 

яких не може бути меншою 0,13 відсотка видатків Державного бюджету на 

поточний рік, на   виконання рішень Суду з прав людини за зверненням 

юридичних осіб та кошти, сума яких не може бути меншою 0,15 відсотка 

видатків Державного бюджету на поточний рік на виконання рішень Суду з 

прав людини за зверненням фізичних осіб». Ураховуючи актуальність 

порушеного у законопроекті питання, а також пропоновані підходи до його 

врегулювання, вважаємо, що він заслуговує на уважне опрацювання і 

пріоритетний розгляд
105

, оскільки у ньому передбачено концепцію, яку може 

бути застосовано також при формуванні оптимального механізму виконання 

рішень суду про стягнення бюджетних коштів у рахунок відшкодування 

(компенсації) шкоди, заподіяної судовими органами України. 

З аналізованим вище недоліком порядку відшкодування (компенсації) 

шкоди, заподіяної органами судової влади, пов’язана проблема здійснення 

права зворотної вимоги (регресу) до винної особи суду (судді, суддів). БК 

України передбачено, що кошти, відшкодовані державою з державного 

бюджету, вважаються збитками державного бюджету
106

. За поданням ДКС 

України, органи прокуратури звертаються в інтересах держави до суду з 

позовами про відшкодування збитків, завданих державному бюджету [736]. У 

випадку встановлення в діях посадової, службової особи органів державної 

влади складу кримінального правопорушення (злочину) за обвинувальним 
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 З огляду на Висновок Головного науково-експертного управління від 10.01.2017 р. за результатами 

розгляду у першому читанні законопроект № 4135 доцільно відхилити. 
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 Критику цього законодавчого положення («збитки державного бюджету») див. [735, с. 43]. 
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вироком суду щодо неї, який набрав законної сили, органи державної влади в 

установленому законодавством порядку реалізовують право зворотної 

вимоги (регресу) до цієї особи щодо відшкодування збитків, завданих 

державному бюджету, у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інше не 

встановлено законодавством. Органи державної влади після виконання 

рішень суду про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти 

державного бюджету, проводять службове розслідування щодо причетних 

посадових, службових осіб цих органів, якщо рішенням суду не встановлено 

в діях посадових, службових осіб складу кримінального правопорушення 

(злочину). За результатами службового розслідування органи державної 

влади та органи прокуратури за поданням відповідних матеріалів органами, 

що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, у місячний 

строк можуть звернутися до суду з позовною заявою про відшкодування 

збитків, завданих державному бюджету, з пред’явленням зворотної вимоги 

(регресу) у розмірі виплаченого відшкодування до посадових, службових 

осіб цих органів, винних у завданні збитків (крім відшкодування виплат, 

пов’язаних із трудовими відносинами та відшкодуванням моральної шкоди). 

Якщо збитки, завдані державному бюджету, є результатом спільних дій або 

бездіяльності кількох посадових та службових осіб, що призвели до завдання 

шкоди фізичним чи юридичним особам, такі посадові та службові особи 

несуть солідарну відповідальність згідно з ЦК України та іншими 

законодавчими актами України. Подібні положення щодо права регресу 

держави до винної посадової (-их) особи (осіб) суду передбачено і у ЦК [103, 

ч. 3 ст. 1191] та Законі України «Про гарантії держави щодо виконання 

судових рішень» [737, ст. 6]. З урахуванням положень зазначених норм, 

право зворотної вимоги (регресу) до посадової особи, винної за завдану 

шкоду, виникає у держави з моменту виконання нею свого зобов’язання 

щодо відшкодування потерпілому шкоди [738], і з цього часу починається 

перебіг строку позовної давності [103, ч. 6 ст. 261]. Тобто регресна вимога 

може бути пред’явлена протягом трьох років з дня виконання зобов’язання 
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про відшкодування шкоди
107

, оскільки у випадку регресу виконання 

первісного зобов’язання має характер правоприпиняючого та одночасно 

правоутворюючого юридичного факту.  

Аналіз наведених норм цивільного та бюджетного законодавства дає 

можливість констатувати, що пред’явлення державою зворотної вимоги до 

судді (суддів) можливе лише в разі встановлення в його (їх) діях складу 

кримінального правопорушення за обвинувальним вироком суду щодо нього 

(них), який набрав законної сили
108

, або ж у разі встановлення вини судді 

(суддів) у порушенні Україною міжнародних зобов’язань [739]. При цьому 

відповідальність судді (суддів) не може ґрунтуватися лише на самому факті 

ухвалення міжнародною судовою установою (в першу чергу, ЄСПЛ) 

негативного рішення. ЄСПЛ встановлює відповідальність держави-

відповідача, тому неможливо розумно заявляти або припускати, що ЄСПЛ, 

розглядаючи передані йому справи усіх заявників, основну увагу у своїй 

практиці приділяє оцінці, кількісному визначенню та аналізу характеру чи 

ступеня вини (протиправне зловживання своїми повноваженнями, злочинний 

умисел або груба недбалість) кожного з тих суддів, чиї національні рішення 

оскаржуються до ЄСПЛ. Це має бути предметом іншої, внутрішньої судової 

процедури. Отже, будь-яке рішення ЄСПЛ на користь заявника (включно зі 

встановленням порушення) не відповідає стандарту, необхідному для 

встановлення кримінальної відповідальності особи, оскільки справа 

процесуально не є судовим переслідуванням особи чи судді за протиправну 

поведінку [740, §§ 25, 40-42, 77-81]. Тому створення ефективного механізму 

відшкодування шкоди, завданої державі внаслідок виконання рішення ЄСПЛ 

в частині виплати відшкодування (у тому числі, справедливої сатисфакції), в 

разі встановлення вини судді (суддів) у порушенні Україною міжнародних 

зобов’язань, продовжує залишатися перспективним напрямом проведення 
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 Подібні положення щодо регресних зобов’язань за участю суду (судді) також передбачені в Румунії: див. 

[129, с. 15]. 
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 Виникає змістовна колізія між нормами ЦК  та БК України. Враховуючи імперативний характер ч. 3 ст. 

1191 ЦК України та більш вузьке коло визначених посадових і службових осіб, аніж у БК, в цьому випадку 

повинні бути застосовані положення ч. 3 ст. 1191 ЦК України. 



201 

 

наукових досліджень [741; 1, с. 132] і законопроектних робіт [742]. Окрім 

цього поза межами правового регулювання, а отже, без можливості 

застосування права регресу, залишаються випадки, за яких протиправність 

діяння судді (суддів) є підставою для їх дисциплінарної відповідальності у 

порядку дисциплінарного провадження [332, с. 94-95], а також випадки 

закриття кримінального провадження щодо судді (суддів) за нереабілітуючих 

підстав [104, ч.ч. 1 (крім п.п. 1-3), 2 ст. 284]. До того ж у випадку заподіяння 

шкоди іншими неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю суду 

(судді, суддів), протиправність яких може бути встановлена іншим, аніж 

вирок, рішенням суду, шкода взагалі не підлягає відшкодуванню винною 

особою суду (суддею, суддями). На нашу думку, законодавцю необхідно 

усунути названі законодавчі прогалини. Тому з урахуванням пропонованих 

нами змін до ч. 5 ст. 1176 ЦК України, детально розкритих у підрозділі 2.1. 

цього дисертаційного дослідження, та задля усунення ризику внутрішньої 

суперечності положень ч.ч. 5, 6 ст. 1176 і ч. 3 ст. 1191 ЦК України, 

пропонуємо викласти останнє з них у наступній редакції: 

«3. Держава, відшкодувавши шкоду, завдану фізичній або юридичній 

особі внаслідок протиправних (незаконних) рішень, дій і/чи бездіяльності 

суду, що передбачені частинами 1, 5, 6 статті 1176 цього Кодексу, має право 

зворотної вимоги (регресу) до винної(-их) особи (осіб), яка(-і) входила(-и) до 

складу суду, у випадках встановлення в її (їх) діяннях складу кримінального 

правопорушення за обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, 

чи наявності ознак дисциплінарного проступку в порядку дисциплінарного 

провадження, за результатами здійснення якого уповноваженим органом 

прийнято рішення про накладення дисциплінарного стягнення, яке не було 

оскаржено, або за наслідками оскарження якого не було скасовано, що 

підтверджується відповідним рішенням, яке набрало законної сили, а також у 

разі, якщо вину особи (осіб), яка(-і) входила(-и) до складу суду, у здійсненні 

протиправної (незаконної) дії або бездіяльності чи винесенні протиправного 

(незаконного) рішення встановлено іншим рішенням суду.»  



202 

 

Заслуговує на увагу і думка науковців [129, с. 24-25; 112, с. 159], які 

пропонують передбачити можливість пред’явлення позовів у порядку 

регресу також до свідків, потерпілих, експертів, перекладачів, якщо ці особи 

засуджені за дачу завідомо неправдивих показань, за дачу завідомо 

неправдивого висновку, за завідомо неправдивий переклад, що потягли за 

собою незаконні рішення, дії чи бездіяльність суду. 

Необхідно зазначити також про те, що в силу доктринального 

розуміння сутності регресних зобов’язань як зобов’язань ех lеgе, які 

базуються безпосередньо на вимогах закону і виникають за наявності 

фактичного складу, з яким закон пов’язує виникнення прав і обов’язків за 

таким зобов’язанням [743], було запропоновано доповнити Закон України 

«Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними 

діями органів, що здійснюють оперативно розшукову діяльність, органів 

досудового розслідування, прокуратури і суду» статтею 16 наступного 

змісту: «Стаття 16. Кошти, виплачені за рішенням суду про стягнення коштів 

згідно з цим Законом, вважаються збитками державного бюджету. Посадова, 

службова особа державного органу, дії якої призвели до збитків державного 

бюджету, несе відповідальність згідно із Законом. За поданням центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів, органи прокуратури 

звертаються в інтересах держави до суду з позовами про відшкодування 

збитків, завданих державному бюджету. У разі встановлення в діях 

посадової, службової особи державного органу складу злочину за 

обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав законної сили, державні 

органи в установленому законодавством порядку реалізують право зворотної 

вимоги (регресу) до такої особи щодо відшкодування збитків, завданих 

державному бюджету, у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інше не 

встановлено законодавством.» [744]. Згідно зі пояснювальною запискою до 

законопроекту його метою є захист інтересів кожного громадянина України 

від безвідповідальності і злочинних дій окремих посадових чи службових 
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осіб судової та правоохоронної системи, шляхом підвищення майнової 

відповідальності суддів та працівників правоохоронних органів. Компенсація 

збитків державного бюджету, нанесених злочинними діями посадових, 

службових осіб органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, 

органів досудового розслідування, прокуратури і суду. Вважаємо, що 

відсутність пропонованої норми у чинній редакції Закону № 266/94-ВР не 

виключає можливості пред’явлення регресної вимоги до суддів у випадку 

встановлення в їх діях складу кримінального правопорушення за 

обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили, оскільки у цьому 

разі застосовуватимуться аналізовані вище норми цивільного та бюджетного 

законодавства, які за змістом є аналогічними до пропонованого у 

законопроекті формулювання ст. 16 Закону. При цьому, на жаль, у 

законопроекті не запропоновано жодних шляхів усунення названих вище 

законодавчих прогалин, що обумовлює сумніви у його актуальності, дієвості 

та ефективності. 

Насамкінець потрібно вирішити питання вибору оптимальної моделі 

інституту цивільної відповідальності судових органів, а саме – ефективного 

механізму відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок 

протиправної діяльності/бездіяльності цих органів. Аналізоване питання 

неодноразово поставало перед дослідниками, котрі пропонували власні 

шляхи його вирішення. Так, у своєму дисертаційному дослідженні Г.А. 

Реп’єв [745] обґрунтував доцільність якнайшвидшого створення спеціальних 

судів, в яких розглядатимуться скарги на дії/бездіяльність суддів і 

вирішуватимуться усі спори про відшкодування шкоди, заподіяної 

незаконними діями/бездіяльністю судових органів (суддів). Аналогічна 

пропозиція була також висловлена Т.К. Донцовою і Є.М. Донцовим [746, с. 

279]. На думку ж С.Б. Полякова [679] оптимальним є виділення у витратах 

державних органів коштів на штрафи приватної відповідальності. Кошти, які 

залишилися після бюджетного періоду, повинні надходити в розпорядження 

державного органу для оплати праці пропорційно до особистих результатів 
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роботи, що стимулюватиме працівників судових органів виконувати свої 

обов’язки належним чином. Вважаємо, що позиція кожного з названих 

авторів має право на існування, однак перспективи практичної реалізації 

кожної з них залежать від низки факторів, у тому числі, контекстуального. В 

цій роботі буде звернено увагу на ті способи вирішення поставленого 

питання, які могли б бути практично впроваджені в Україні та стати 

ефективним засобом юридичного захисту прав особи. Зокрема, на нашу 

думку, з огляду на досвід низки зарубіжних держав
109

, найоптимальнішим 

різновидом позасудового порядку відшкодування (компенсації) шкоди, 

заподіяної органами судової влади, є інститут страхування професійної 

відповідальності посадових осіб цих органів на випадок заподіяння ними 

шкоди у процесі реалізації судової функції держави [747]. 

Під професійною відповідальністю слід розуміти застосування до 

суб’єкта, який здійснює у межах своєї спеціалізації професійну діяльність, у 

зв’язку з одержанням ним негативного результату такої діяльності, що 

виражається в заподіянні шкоди, санкцій у формі відшкодування збитків та 

компенсації моральної шкоди [748, с. 9-10]. Страхування професійної 

відповідальності (Professional Indemnity Insurance) - страховий захист 

страхувальника від позовів з боку третіх осіб у зв’язку з професійними 

помилками (порушенням етичних правил і стандартів професійної 

діяльності) й упущеннями (нездійснення належної професійної поведінки), 

допущеними ним під час виконання своїх посадових, службових обов’язків. 

Страхування професійної відповідальності характеризується низкою 

особливостей:  

- значний період часу (від 3 до 10 років) між здійсненням 

страхувальником помилки або упущення, фактом нанесення шкоди, часом 

фактичного її виявлення страхувальником і визначення суми заподіяної 

шкоди; 
                                                           
109

 В деяких державах (Королівство Іспанія, Князівство Ліхтенштейн, Італійська Республіка) функціонує 

система загального страхування ризику професійних проступків. При цьому, страхування цивільної 

відповідальності суддів, як правило, є добровільним (Республіка Австрія, Словацька Республіка, 

Федеративна Республіка Німеччина, Китайська Народна Республіка). 
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- видача полісів, які базуються на заявлених збитках (Claims-Made 

Policies) (таким чином страховики обмежують свою відповідальність, 

відсікаючи так звані «хвости» (Long-tail Claims), тобто довготривалі збитки); 

- переважно досудовий або позасудовий спосіб урегулювання претензій 

у зв’язку з бажанням страхувальника запобігти розголошенню обставин 

справи і мінімізувати шкоду своїй репутації, що часто суперечить інтересам 

страхової компанії;  

- перевищення попиту на даний вид страхування над пропозицією 

(тобто обмежений страховий ринок) у зв’язку з його великою збитковістю 

[749, с. 346]. 

При цьому, страховим випадком при страхуванні професійної 

відповідальності є складний юридичний склад, що включає в себе сукупність 

юридичних фактів: вчинення професійної помилки або упущення, заподіяння 

шкоди і настання відповідальності за наявності відповідних умов. 

Виникнення всіх перерахованих фактів, як правило, відбувається в різні 

періоди часу, які виходять за межі строку дії страхування, що призводить до 

неможливості констатації настання страхового випадку [748, с. 20]. На думку 

В.Я. Луговець [750, с. 11, 67], страховим випадком у професійному 

страхуванні є наявність як професійної помилки (протиправної 

дії/бездіяльності професіонала, допущеної внаслідок його добросовісної 

помилки, яка спричинила шкоду для клієнта), так і професійної недбалості, 

упущення (протиправної дії/бездіяльності професіонала, допущеної 

внаслідок суб’єктивних чинників: недоліку базових знань, небажання 

професійного вдосконалення, неуважності тощо, яка спричинила шкоду для 

клієнта), наслідком яких стало заподіяння шкоди життю, здоров’ю, майну 

особи. 

Відповідно до прийнятої на Заході термінології професійна 

відповідальність поділяється на такі підвиди:  

I. страхування професійної відповідальності (Professional Liability 

Insurance) - в основному, юристів; 
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II. страхування від недбалості при зайнятті лікарською практикою 

(Malpractice Insurance) - медичних працівників; 

III. страхування від помилок і упущень (Errors and Omissions Insurance) 

- як правило, бухгалтерів, архітекторів, страхових брокерів і агентів [749, с. 

347]. 

Основним ринком, що спеціалізується на страхуванні професійної 

відповідальності, визнана Великобританія. Лідерами в даному виді 

страхування є такі компанії, як Royal & SunAlliance, Chubb та інші. На 

лондонському страховому ринку найбільшого поширення набула схема 

співстрахування з багаторівневим (лейєрним) способом розподілу 

відповідальності у зв’язку з високою збитковістю даного виду страхування 

[749, с. 348-349]. 

Хоча Директивою 2005/36/EC щодо визнання фахової кваліфікації 

[751] не було передбачено зобов’язання держав-членів ЄС по запровадженню 

страхування професійної відповідальності, проте зі 28 країн, які входять до 

складу Європейського Союзу, в 21 країні запроваджено обов’язкове 

страхування відповідальності юристів, адвокатів [752; 753, с. 108-111]. 

Загалом же, на рівні ЄС питання зайняття юридичною практикою 

регулюються 2 Директивами [754; 755], у жодній з яких не передбачено 

зобов’язання держав щодо встановлення страхування професійної 

відповідальності юристів, а лише визнано право приймаючої держави-члена 

вимагати від юриста страхування його професійної відповідальності або 

набуття членства у професійному гарантійному фонді відповідно до правил у 

цій державі. Тобто у досліджуваній сфері відносин ще й досі триває процес 

гармонізації законодавства на рівні ЄС, і наразі в кожній з держав існують 

власні підходи щодо правового врегулювання зазначених відносин [756; 757]. 

При цьому, у сфері суддівської діяльності можливі два основні варіанти 

страхування [129, с. 24; 758]: 

а) створення гарантійного фонду, підконтрольного державі, який 

діятиме в якості страховика, та до якого суддями добровільно можуть 



207 

 

вноситися грошові внески. Якщо суддя здійснив внесок, то відшкодування 

(компенсація) потерпілій особі виплачуватиметься в першу чергу з фонду, за 

відсутності жодних максимальних обмежень, і без застосування державою 

права регресу до винного судді. В протилежному випадку, за відсутності 

внесків з боку судді, залишається можливість використання державою права 

зворотної вимоги до такого судді. 

б) можливість страхування відповідальності суддів у спеціалізованих 

страхових компаніях. В цьому контексті цікавим є досвід ФРН, в якій 

створено пул (об’єднання) страхових організацій, які страхують 

відповідальність органів державної влади і їх службовців; такі організації є 

неприбутковими і діють на основі системи солідарної відповідальності [759, 

с. 40]. 

З урахуванням положень міжнародних стандартів незалежності суддів, 

вважаємо, що впровадження обов’язкового державного страхування 

відповідальності суддів на випадок заподіяння ними шкоди у ході 

суддівської діяльності (виконання судової функції) жодним чином не 

порушуватиме принцип незалежності суддів, не створюватиме ситуації 

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

пов’язані з неможливістю отримання потерпілим реального відшкодування 

заподіяної шкоди з підстав нестачі чи відсутності бюджетних коштів, і 

гарантуватиме відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок ненавмисних 

[760] судових (суддівських) помилок, допущених при реалізації суддею 

(суддями) свого права на «професійний ризик» у розрізі сфери суддівського 

розсуду (дискреції). Крім того, на сьогодні в Україні вже існують законодавчі 

передумови для реалізації такої моделі відповідальності суддів
110

. 
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 На нашу думку, про це свідчить положення п. 27 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про страхування» [761]. Йде 

мова про страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім 

особам. Перелік таких осіб повинен бути встановлений Кабінетом Міністрів України. Проте ще й до 

сьогодні такий Перелік не прийнято, і це законодавче положення залишається нереалізованим. Хоча, існує 

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку осіб, діяльність яких може 

заподіяти шкоду третім особам, порядку і правил проведення обов’язкового страхування професійної 

відповідальності медичних і фармацевтичних працівників, діяльність яких може заподіяти шкоду третім 

особам», однак за колом осіб дія цього нормативно-правового акта є обмеженою. Крім того, на нашу думку, 

при реалізації такої моделі страхування може виникнути проблема перестрахування діяльності страхових 
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У цілому, на нашу думку, інститут цивільної відповідальності суддів в 

Україні потребує комплексного реформування. Йдеться про поєднання 

позасудового порядку відшкодування шкоди зі судовим механізмом 

покладення на суддю цивільної відповідальності. Вважаємо, що в сучасних 

умовах цивільну відповідальність суддів в Україні може бути реалізовано 

шляхом запровадження щомісячних відрахувань із суддівської винагороди у 

розмірі фіксованих внесків, із зарахуванням цих внесків на окремі спеціальні 

рахунки на ім’я кожного судді. Очевидно, такий порядок має стати винятком 

із загального правила про відповідальність роботодавця за дії своїх 

працівників та його право на зворотну вимогу до працівника (фактично, цей 

підхід втілено і на рівні ЦК України [103, ч.ч. 5, 6 ст. 1176, ч. 3 ст. 1191], 

тобто держава відповідає за шкоду, заподіяну її службовцями, і наділена 

правом регресу до них). При цьому, згадана пропозиція дозволить 

реалізувати принцип індивідуалізації відповідальності та компенсаційну 

функцію цивільної відповідальності, а також кореспондуватиме із 

положеннями Конституції України [101, ст. 3]. Крім того, такий підхід 

узгоджуватиметься із положеннями ч. 3 ст. 22 Конституції України [101], 

оскільки відрахування із суддівської винагороди щомісяця не передбачає 

«звуження змісту та обсягу існуючих прав», а також із положеннями 

міжнародних стандартів незалежності суддів щодо забезпечення суддів 

справедливою, адекватною та достатньою винагородою
111

. Перерахування 

фіксованих внесків на окремі спеціальні рахунки на ім’я кожного судді 

здійснюватиме Державна судова адміністрація та її територіальні управління. 

Кошти накопичуватимуться на рахунках, і в разі заподіяння шкоди особі 

внаслідок протиправних дій, бездіяльності чи рішень судді, цій особі 

виплачуватиметься компенсація з рахунку конкретного судді. У разі 

                                                                                                                                                                                           

організацій, які здійснюють страхування відповідальності суддів. Очевидно, доцільніше вести мову про 

обов’язкове державне страхування відповідальності суддів. 

Слід зауважити, що про доцільність розширення кола осіб, професійна відповідальність яких повинна 

підлягати обов’язковому державному страхуванню, неодноразово висловлювалися зарубіжні науковці 

(зокрема, у РФ – В.Я. Луговець [750], К.Ю. Маслова [762] й інші). 
111

 Див. ст. 13 Загальної (Універсальної) хартії судді, принцип 8 Європейського статуту судді, п. 31 

Пекінських тез щодо принципів незалежності суддів юридичної асоціації країн азійського та 

тихоокеанського регіону (LAWASIA). 
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недостатності коштів на рахунку належна потерпілому сума відшкодування 

субсидіарно здійснюватиметься з бюджетних коштів. У разі виходу судді у 

відставку накопичені на рахунку кошти повертатимуться йому у вигляді 

одноразової виплати (винагороди), або ж виплачуватимуться щомісяця у 

встановленій сумі разом із пенсією або довічним грошовим утриманням. На 

нашу думку, запропонований підхід є практично здійсненним в Україні та 

дозволяє повною мірою забезпечити потерпілим особам реалізацію їх права 

на отримання реального та справедливого відшкодування спричиненої 

шкоди, гарантувати незалежність суддів при здійсненні правосуддя та їх 

особисту зацікавленість у законності й обґрунтованості ухвалюваних ними 

рішень. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. На українських землях ґенеза правового регулювання відносин 

відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок протиправної 

(незаконної) діяльності/бездіяльності органів судової влади, відбувалася 

поетапно:  

ХIV - XVI ст. – зародження інституту цивільної позадоговірної 

(деліктної) відповідальності суддів; 

XVII – початок ХХ ст. – його розвиток у виді персональної майнової 

відповідальності суддів за заподіяну внаслідок їхньої протиправної 

діяльності/бездіяльності шкоду;  

ХХ – ХХІ ст. - подальша еволюція: перехід від моделі особистої 

майнової відповідальності суддів за заподіяння шкоди особі в ході виконання 

судової функції держави до встановлення обов’язку державного (судового) 

органу і, згодом, держави (казни) по її відшкодуванню потерпілій особі; 

формування ознак спеціального делікту, з урахуванням особливостей 

суб’єктного складу заподіювачів шкоди; активізація наукових розвідок, зі 

зміщенням акценту від дихотомій публічне-приватне, матеріальне-

процесуальне право до проблематики галузевої належності цього інституту; 

прийняття спеціальних законодавчих актів у аналізованій сфері й інше. 

2. Для розвитку інституту відшкодування (компенсації) шкоди, 

заподіяної внаслідок протиправної (незаконної) діяльності/бездіяльності 

органів судової влади, протягом виділених вище його історичних етапів 

притаманні такі основні (загальні) тенденції: 

- поступове закономірне визнання юридичної (цивільної) 

відповідальності суддів, судів і держави за шкоду, заподіяну внаслідок їх 

протиправної (незаконної) діяльності/бездіяльності (від персональної 

майнової відповідальності суддів до відповідальності держави); 

- розширення меж відповідальності держави за шкоду, заподіяну її 

судовими органами і посадовими особами цих органів (від конкретних 
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правопорушень до встановлення загального принципу відповідальності 

держави за будь-яку шкоду, заподіяну внаслідок протиправної поведінки її 

органів і посадових осіб); 

- конкретизація механізму реалізації права потерпілої особи на 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок протиправної (незаконної) 

діяльності/бездіяльності судових органів (законодавча регламентація і 

підзаконна деталізація порядку відшкодування заподіяної шкоди; 

розширення підстави виникнення права на відшкодування шкоди; 

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

- актуалізація проблематики пошуку балансу між вимогою 

відповідальності суддів і гарантіями їх незалежності як складової принципу 

верховенства права.  

3. Залежно від підходу до правового регулювання і застосування у 

сфері цивільної позадоговірної відповідальності держави, її судових органів і 

посадових осіб цих органів, притаманного відповідній правовій системі 

(сім’ї), держави світу можуть бути розподілені на два основних типи:  

І. держави, в яких існує абсолютний імунітет органів судової влади та 

суддів від цивільної відповідальності за помилки допущені у ході здійснення 

правосуддя, з обмеженим колом випадків відповідальності власне держави, 

які, як правило, є складовою її міжнародних зобов’язань, обов’язковість 

виконання котрих випливає з міжнародного договору: англо-американська 

правова сім’я (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, 

Сполучені Штати Америки, Австралійський Союз, більшість провінцій 

Канади); 

ІІ. держави, які допускають цивільну позадоговірну (деліктну) 

відповідальність власне держави, її судових органів і/або посадових осіб цих 

органів, однак її сфера є обмеженою з огляду на джерело та/або характер 

судових рішень, дій чи бездіяльності, що призвели до порушення, або 

форму/ступінь вини делінквента: сім’я континентального права (романо-
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германська) та деякі «змішані» правові системи (Скандинавські (Нордичні) 

країни, Японська Держава). 

4. В Україні правове регулювання відносин відшкодування 

(компенсації) шкоди, заподіяної протиправними (незаконними) рішеннями, 

діями та/або бездіяльністю органів судової влади, відповідає одній із моделей 

такого регулювання у межах держав типу ІІ та кореспондує міжнародним 

стандартам незалежності суддів. У цілому стан нормативно-правового 

регулювання даної сфери відносин в Україні можна охарактеризувати як 

задовільний в силу застарілості, колізійності та декларативності низки його 

положень. 

5. В юриспруденції сформувалися три основні підходи щодо правової 

природи та галузевої належності відносин відшкодування (компенсації) 

державою шкоди, заподіяної внаслідок протиправної (незаконної) 

діяльності/бездіяльності її судових органів і/або посадових осіб цих органів: 

1) приватно-правова (цивільно-правова); 2) публічно-правова 

(конституційно-правова); 3) «компромісна» позиція (однозначне з’ясування 

відповіді на це запитання не є можливим). На нашу думку, в сучасних умовах 

субінститут відповідальності держави у формі відшкодування (компенсації) 

шкоди, заподіяної її судовими органами й/або посадовими особами цих 

органів, має комплексний характер [у розрізі відповідної галузі 

законодавства, акти якого регулюють досліджувану сферу правовідносин] та 

міжгалузеву правову природу [в контексті приналежності до галузі права], 

оскільки у ньому поєднуються публічно-правові та приватно-правові засади. 

Проте перевагу у правовому регулюванні досліджуваної сфери відносин слід 

надати саме приватно-правовим засадам.  

6. За своєю правовою природою зобов’язання відшкодування 

(компенсації) державою шкоди, заподіяної внаслідок протиправної 

діяльності/бездіяльності її судових органів і/або посадових осіб цих органів, є 

правовою формою реалізації цивільно-правової відповідальності, оскільки: а) 

заходи примусу в першу чергу впливають на майнову сферу держави, а не на 
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особу безпосереднього заподіювача шкоди; б) нееквівалентний характер 

майнових стягнень на стороні держави проявляється саме у відшкодуванні 

потерпілому майнової шкоди в повному обсязі та компенсації немайнової 

(моральної) шкоди, заподіяних внаслідок протиправної 

діяльності/бездіяльності її судових органів; при цьому обсяг/розмір цих 

стягнень визначається виходячи з величини втрат на стороні потерпілого, яка 

невідома до моменту виникнення даного зобов’язання; в) для цих зобов’язань 

характерна не лише відновлювальна (компенсаційна), але і каральна 

(штрафна) функція. 

7. Зобов’язання відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної 

внаслідок протиправних рішень, дій і/чи бездіяльності суду – позадоговірне 

охоронне відносне правовідношення, в якому одна сторона (постраждала 

фізична чи юридична особа - кредитор) має право вимагати від іншої сторони 

(держави - боржника) відшкодування в повному обсязі майнової шкоди, 

компенсації немайнової (моральної) шкоди, відновлення інших порушених 

прав, а боржник зобов’язаний відшкодувати (компенсувати) заподіяну 

внаслідок протиправних рішень, дій чи бездіяльності фактичного 

заподіювача (суду, судді) шкоду та відновити порушені права кредитора. 

8. Зобов’язання відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної судом, 

належать до спеціальних деліктів, які виділяються на підставі особливості 

суб’єктного складу безпосередніх заподіювачів шкоди, для яких характерні 

своєрідні межі відповідальності, пов’язані з необхідністю дотримання 

стандартів суддівської незалежності. Тому держава, виступаючи суб’єктом 

зобов’язань по відшкодуванню (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок 

протиправної діяльності/бездіяльності її судових органів і/або посадових осіб 

цих органів, братиме участь у процесуальних правовідносинах як сторона 

процесу, в особі Державної казначейської служби України як органу 

державної влади зі статусом юридичної особи публічного права, у 

відповідності до його компетенції. Водночас безпосередні заподіювачі такої 

шкоди (суддя, судді) обов’язково мають бути залучені до розгляду справи 
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про її відшкодування (компенсацію) в якості третіх осіб, які не заявляють 

самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача. 

9. Специфіка шкоди, заподіяної протиправними (незаконними) 

рішеннями, діями і/чи бездіяльністю суду, проявляється в обсязі та характері 

такої шкоди. При вчиненні згаданих деліктів найчастіше має місце поєднання 

трьох аспектів шкоди: соціальної, юридичної та фактичної. При цьому, за 

рівнем шкідливості негативних наслідків, першочергову роль відіграє саме 

соціальний аспект заподіяної шкоди – применшення/втрата довіри до 

правосуддя. 

10. З урахуванням положень ст. 1176 ЦК України, Закону України № 

266/94-ВР (використовується поняття «відшкодування шкоди») та ст. 130 

КПК України (застосовується поняття «відшкодування (компенсація) 

шкоди»), пропонуємо внести відповідні зміни до ЦК і згаданого Закону 

України та уніфікувати законодавчу термінологію шляхом використання 

поняття «відшкодування (компенсація) шкоди», оскільки саме в цей спосіб 

можливо відобразити специфіку характеру шкоди, яка заподіюється 

внаслідок протиправної діяльності/бездіяльності судових органів, на 

нормативно-правовому рівні. 

11. У зобов’язаннях із заподіяння шкоди органами судової влади 

протиправність не слід розглядати з позицій генерального делікту. В цих 

випадках діє спростовна презумпція правомірності рішень, дій, бездіяльності 

суду (чи так звана презумпція процесуальної сумлінності, добросовісності 

суду), що обумовлює перерозподіл тягаря доведення (доказування): особа, 

якій заподіяно шкоду, повинна надати докази протиправності рішень, дій, 

бездіяльності суду, що включає в себе не лише факти порушення норм права 

України та суб’єктивних прав/свобод/охоронюваних законом інтересів 

конкретної особи, але й низку інших складових: порушення 

загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, а також норм 

міжнародних договорів; порушення загально-правових і галузевих (засад 

цивільного законодавства) принципів; порушення положень, передбачених 
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договором; зловживання правом тощо, перелік яких не є вичерпним. 

Розуміння протиправності судового рішення, як і дії чи бездіяльності суду, не 

обмежується виключно їх незаконністю. З огляду на це перспективним 

вбачається внесення змін до низки нормативно-правових актів, що 

регулюють відносини відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної 

органами судової влади, в частині заміни категорії «незаконні рішення, дії чи 

бездіяльність» на «неправосудні рішення, протиправні дії чи бездіяльність», з 

одночасним розширенням переліку таких діянь. 

12. Якщо при ухваленні судового рішення, здійсненні іншої 

процесуальної дії чи бездіяльності судом допущено порушення 

загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та/чи норм 

міжнародних договорів, що спричинило відповідно порушення суб’єктивних 

прав особи, заподіяння шкоди її майновим або особистим немайновим 

інтересам, то відшкодування (компенсація) заподіяної шкоди у повному 

обсязі гарантується державою незалежно від вини посадових осіб суду навіть 

за відсутності релевантних положень про підстави й умови виникнення 

зобов’язальних відносин по її відшкодуванню (компенсації) на рівні 

національного законодавства. Так, незважаючи на поточну відсутність 

законодавчого механізму реалізації судового контролю за госпіталізацією до 

психіатричного закладу особи, визнаної у встановленому законом порядку 

недієздатною, у чинному законодавстві України вже існують положення, в 

яких передбачено покладення на суддів (слідчих суддів) обов’язків щодо 

захисту прав людини в разі обмеження/позбавлення її свободи внаслідок 

застосування запобіжних заходів у рамках кримінального провадження 

(йдеться про ст. 206 чинного КПК України). По суті, зміст цієї статті 

відображає приписи чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України, та практику тлумачення і 

застосування цих договорів міжнародними органами, юрисдикцію яких 

визнала Україна (насамперед, Європейським судом з прав людини). Отже на 

даний час суди України наділені компетенцією по ухваленню рішень 
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стосовно правомірності обмеження права недієздатної особи на свободу та 

особисту недоторканність у силу прямої дії норм низки міжнародних 

договорів і з огляду на практику Європейського суду з прав людини як 

джерело права в Україні. Тому в разі поточної бездіяльності суду (судді) у 

формі невиконання/неналежного виконання ним функції судового контролю 

(загальних обов’язків щодо захисту прав людини), яка призвела до 

порушення (чи створила реальну загрозу порушення) суб’єктивних прав 

недієздатної особи, заподіяння шкоди її майновим або особистим 

немайновим інтересам, такій особі має бути гарантовано реалізацію нею 

права вимагати виплати відшкодування (компенсації). 

13. Для України актуальною залишається проблема розгляду справ у 

розумні строки, яка має комплексний характер, проявляється у всіх видах 

проваджень та потребує якнайшвидшого вирішення, так як становить один із 

ключових факторів, що призводять до констатації Європейським судом з 

прав людини порушень Україною положень Конвенції. Перевірка існуючих 

національних засобів захисту права особи на своєчасне провадження у справі 

на відповідність критеріям ефективності засобів захисту права особи на 

справедливий суд, сформульованих у практиці Європейського суду з прав 

людини, свідчить про їх неефективність. Вважаємо, що проблему 

запровадження ефективного засобу захисту права особи на розгляд справи 

протягом розумного строку в Україні необхідно вирішувати, насамперед, 

законодавчо, із застосуванням системного підходу, шляхом поєднання 

прискорювальних та компенсаторних його різновидів: 

- створити адекватний, такий, що не порушуватиме міжнародні 

стандарти незалежності суддів, механізм їх процесуального примусу до 

розгляду справи в межах розумного строку, 

- встановити оптимальні, пропорційні, передбачувані строки для 

здійснення процесуальних дій у різних видах судочинства (як варіант, за 

прикладом США шляхом встановлення часових стандартів по вирішенню 

справ різних категорій), 
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- визначити механізм компенсації шкоди, заподіяної особі внаслідок 

порушення її права на справедливий суд, на рівні Закону України № 266/94-

ВР «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові 

незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду». 

Поряд із цим необхідно здійснити низку заходів, спрямованих на 

практичну реалізацію керівних положень щодо судового тайм- і кейс-

менеджменту, зменшення навантаження на суди шляхом виключення зі 

судової юрисдикції безспірних вимог, спрощення судових процедур і 

пришвидшення судового розгляду, зокрема, у спосіб використання новітніх 

інформаційних технологій (у тому числі, онлайн вирішення спорів). 

14. Жодна з відомих нині теорій причинно-наслідкового зв’язку не 

може бути безумовно та беззаперечно обрана в якості основної та такої, яка 

враховує всі можливі випадки заподіяння шкоди внаслідок протиправної 

діяльності/бездіяльності судових органів. Тобто, при з’ясуванні 

наявності/відсутності цієї умови виникнення зобов’язань відшкодування 

(компенсації) шкоди, заподіяної судом, превалює ситуаційний підхід, а саму 

шкоду нерідко може бути заподіяно випадково, внаслідок допущення 

судової/суддівської помилки. Концепція же безпосереднього (прямого) 

причинно-наслідкового зв’язку, яка визнається застосовною в силу офіційних 

роз’яснень вищих судових інстанцій України, суттєво й невиправдано 

обмежує зміст причинно-наслідкового зв’язку, що має юридичне значення. 

15. З урахуванням принципів індивідуалізації та невідворотності 

відповідальності, а також з огляду на правило про тягар доказування (ч. 1 ст. 

60 ЦПК України), у справах про відшкодування (компенсацію) шкоди, 

заподіяної судом, потерпіла особа повинна довести наявність причинно-

наслідкового зв’язку між протиправною діяльністю/бездіяльністю 

відповідного судового органу/судді, суддів і заподіяною шкодою, тобто, цей 

зв’язок не має нормативного характеру. 
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16. В разі заподіяння особі шкоди внаслідок протиправної 

діяльності/бездіяльності суддів при колегіальному розгляді справи, за умови 

неможливості визначення часток, у яких її було спричинено конкретним 

суддею у складі колегії, така шкода повинна відшкодовуватися 

(компенсуватися) в повному обсязі солідарно, незалежно від того, чи була 

поведінка конкретного судді рівноцінною або альтернативною причиною 

заподіяння шкоди особі. За множинності діянь, кожне з яких потенційно 

могло б бути достатньою причиною заподіяння шкоди, кожне з них окремо 

презюмується в якості можливої причини цієї шкоди за умови, якщо 

фактично неможливо точно визначити конкретне діяння, що заподіяло шкоду 

потерпілій особі. Якщо ж у випадку множинності діянь жодне з них не стало 

причиною заподіяної шкоди в цілому або в істотній її частині, то ті з них, які 

найімовірніше сприяли (нехай навіть неістотно) заподіянню цієї шкоди 

презюмують такими, що спричинили її в рівних частинах (так званий 

невизначений частковий причинно-наслідковий зв’язок). Винятком із цих 

правил та підставою виключення деліктної відповідальності судді при 

колегіальному розгляді справи є висловлення ним окремої думки, яка 

відрізняється від протиправного рішення більшості колегії суддів. 

17. Використання різних концепцій (теорій) вини, в залежності від виду 

юридичної відповідальності судді (суддів): поведінкової – для настання 

приватно-правової (цивільної) відповідальності, та психологічної – для 

настання публічно-правової (дисциплінарної, кримінальної) відповідальності, 

є неприпустимим, оскільки такий підхід може призвести до виникнення 

міжгалузевої колізії між видовими інститутами юридичної відповідальності, 

які насамперед розмежовуються за ступенем суспільної шкідливості 

(небезпечності) правопорушень і тяжкості спричинених наслідків, а не вини 

правопорушника. 

18. Вина не є обов’язковою умовою для виникнення зобов’язань 

відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної судом, за винятком випадків, 

передбачених ч. 5 ст. 1176 та ч. 3 ст. 1191 ЦК України. Тобто вина не 
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потребує доказування, оскільки шкода компенсуватиметься державою 

незалежно від вини судді (суддів) у випадках, визначених ч. 1 та ч. 6 ст. 1176, 

ст.ст. 1173, 1174 ЦК України, що свідчить про гуманізацію та соціалізацію 

аналізованих відносин. 

19. Критеріями відмежування суддівського свавілля, інших форм 

грубої та невибачної протиправної поведінки судді (суддів) від правомірної 

поведінки (як правило, у формі добросовісної судової/суддівської помилки) 

є:  

1) наслідки, до настання яких призвела протиправна поведінка судді 

(суддів): а) неякісне (хибне, з дефектами) відправлення правосуддя, що 

виявляється у результатах виконання судової функції, та підриває авторитет 

судової влади в цілому; б) відмова у доступі до правосуддя з підстав не 

передбачених законом або надмірні затримки при розгляді та вирішенні 

справи; в) істотні процесуальні порушення, які впливають на хід і/чи 

результат судового розгляду, зокрема, унеможливлюють реалізацію 

учасниками судового процесу наданих їм процесуальних прав і виконання 

процесуальних обов’язків, призводять до порушення правил щодо 

юрисдикції тощо; г) очевидні/грубі помилки у правовій позиції, відображеній 

у судовому рішенні, що проявляються у неправильному застосуванні норм 

права, в тому числі, їх помилковому тлумаченні; ґ) очевидна/груба помилка 

суду щодо питання факту, яка вплинула на результат вирішення справи;  

2) інші ознаки, що свідчать про очевидний грубий невибачний характер 

поведінки судді (суддів), зокрема, її систематичність. 

20. Добросовісна суддівська помилка в жодному випадку не може бути 

підставою/умовою юридичної відповідальності судді, оскільки це 

суперечитиме міжнародним стандартам і порушуватиме гарантії 

незалежності суддів. При цьому, однак, допущення суддею добросовісної 

помилки щодо питань права та/чи факту може призвести до заподіяння 

шкоди учасникам процесу/провадження, а тому в цьому випадку не 
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виключається можливість виникнення у держави обов’язку відшкодувати 

(компенсувати) спричинену шкоду. 

21. Для досліджуваної сфери деліктних правовідносин характерні 

наступні способи захисту цивільних прав та інтересів: відшкодування 

майнової (матеріальної) шкоди, відновлення становища, що існувало до 

порушення права та компенсація немайнової (моральної) шкоди. Аналіз норм 

чинного Закону України № 266/94-ВР свідчить про альтернативний характер 

співвідношення названих вище способів захисту. Вважаємо, що зазначеному 

співвідношенню притаманний комплементарний характер. 

22. З огляду на положення міжнародних стандартів захисту прав 

людини у частині повноти обсягу відшкодування шкоди, можемо 

констатувати наявність в Україні проблеми реалізації принципу 

відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної протиправною 

діяльністю/бездіяльністю органів судової влади, в повному обсязі, а саме - 

повної компенсації усіх видів заподіяної шкоди. Можливими шляхами 

вирішення означеної проблеми є: 

- безпосереднє врахування правозастосувачами міжнародних 

стандартів захисту прав людини при визначенні обсягу/розміру 

відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок протиправної 

діяльності/бездіяльності органів судової влади в Україні, з одночасною їх 

«адаптацією» до фактичних обставин конкретної ситуації; 

- імплементація положень міжнародних стандартів захисту прав 

людини у частині повноти обсягу відшкодування шкоди крізь призму 

застосування практики ЄСПЛ як джерела права в Україні (з позицій 

перспективи реалізації в Україні концепції та механізмів правосуддя 

перехідного періоду). 

23. Питання можливості відшкодування неотриманих прибутків 

недостатньо вирішене в Законі України № 266/94-ВР, адже у ньому йдеться 

лише про повернення неотриманого прибутку відповідно до частки в 

статутному капіталі господарського товариства, учасником якого була особа. 
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На нашу думку, ефективне вирішення цього питання тісно пов’язане із 

застосуванням в Україні практики Європейського суду з прав людини як 

джерела права в частині регулювання відносин захисту власності (ст. 1 

Протоколу до Конвенції від 20.03.1952 р.). У зв’язку з цим саме судові 

органи повинні виробити підходи до застосування в Україні рішень 

Європейського суду з прав людини щодо можливості захисту правомірних 

очікувань особи щодо певного стану речей (у майбутньому) (фактично, йде 

мова про захист охоронюваного законом приватновласницького інтересу 

особи). 

24. Однією із сучасних тенденцій є визнання юридичною наукою і 

практикою існування презумпції наявності моральної шкоди у випадку 

порушення основоположних прав людини. Проте, з огляду на стан чинного 

законодавства України, такий підхід до встановлення наявності моральної 

шкоди видається спірним. На нашу думку, якщо шкоду особі заподіяно 

внаслідок одного/кількох протиправних діянь, перерахованих у ч. 1 ст. 1176 

ЦК України, то можна обґрунтовано припустити, що заподіяння моральної 

шкоди потерпілому в таких випадках є очевидним і безумовним. Тобто, 

порушення таких основоположних прав людини, як права на свободу та 

особисту недоторканність, на повагу до гідності та честі, на свободу 

пересування, є підставою для застосування презумпції наявності моральної 

шкоди. У зв’язку з цим вважаємо за доцільне включити зазначену 

презумпцію у текст норми ч. 1 ст. 1176 ЦК України. Крім того, з огляду на 

підходи практики Європейського суду з прав людини, при запровадженні в 

Україні компенсаторного засобу захисту права особи на провадження 

протягом розумного строку на рівні Закону України № 266/94-ВР слід також 

передбачити спростовну презумпцію наявності у цих випадках немайнової 

(моральної) шкоди. Водночас упроваджуючи вказану презумпцію слід 

обов’язково встановити гарантований мінімальний розмір компенсації. 

Вважаємо, що з урахуванням положень чинного законодавства України такий 
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розмір не може бути нижчим від одного мінімального розміру заробітної 

плати. 

25. На даний час в Україні відсутня методика, яка б надавала 

можливість визначити оптимальний розмір компенсації немайнової 

(моральної) шкоди та могла би бути рекомендованою судовим органам. 

Оскільки у жодній із методик (формул) неможливо врахувати особливості 

всіх випадків заподіяння шкоди, вважаємо, що у досліджуваній нами сфері 

відносин доцільніше використовувати ситуаційний підхід, з урахуванням 

критеріїв визначення розміру компенсації моральної шкоди, які передбачені 

абз. 2 ч. 3 ст. 23 ЦК України і п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду 

України № 4 від 31.03.1995 р., особливо, принципів справедливості та 

розумності, а також законодавчо встановленої її мінімальної межі в розмірі 

не менше одного мінімального розміру заробітної плати за кожен місяць на 

момент перебування під судом, при цьому суд при вирішенні питання про 

розмір компенсації має виходити з такого розміру мінімальної заробітної 

плати чи неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що діють на час 

розгляду справи. 

26. Слушними є пропозиції щодо встановлення на законодавчому рівні 

нових складових немайнової шкоди, що підлягатимуть компенсації, зокрема, 

порушення ділової репутації (goodwill) юридичної особи (репутаційна 

шкода), заподіяння так званої організаційної шкоди у формах невизначеності 

в плануванні управлінських рішень, перешкоди в управлінні юридичною 

особою тощо.  

27. У пошуках ефективного засобу правового захисту репутації особи, 

підозра, обвинувачення щодо якої не підтвердилися (п. 17 ч. 3 ст. 42, ч. 3 ст. 

43 чинного КПК України), вважаємо за доцільне, поряд із компенсаторною 

його складовою, встановити на рівні законодавства України, у тексті ст. 16 

ЦК України, такий спосіб захисту як офіційне вибачення відповідного(-их) 

органу(-ів), що здійснює(-ють) оперативно-розшукову діяльність, досудове 

розслідування, прокуратури або суду, а також їх посадових, службових осіб, 
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внаслідок протиправних рішень, дій або бездіяльності яких особі було 

заподіяно шкоду. 

28. Застосування норми ч. 2 ст. 625 ЦК України до зобов’язань 

відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної судом, є виправданим і 

цілком можливим, за винятком випадків, коли способом відшкодування 

майнової шкоди є повернення майна в натурі (ст. 1192 ЦК, ч. 2 ст. 4 Закону 

України № 266/94-ВР). 

29. Динаміка правовідносин відшкодування (компенсації) шкоди, 

заподіяної протиправними (незаконними) рішеннями, діями та/або 

бездіяльністю суду, простежується у порядку відшкодування (компенсації) 

такої шкоди, що характеризується низкою недоліків, серед яких - виключно 

його позасудовий характер (за винятком випадків компенсації немайнової 

(моральної) шкоди), із можливістю подальшого судового оскарження 

прийнятих рішень. Вважаємо, що законодавче встановлення такого порядку 

не може обмежувати юрисдикції судів і права особи на судовий захист. 

Вимоги потерпілої особи про відшкодування (компенсацію) шкоди, 

заподіяної внаслідок протиправної діяльності/бездіяльності судових органів 

і/чи їх посадових осіб, повинні розглядатися в порядку цивільного 

судочинства за правилами позовного провадження. При цьому до вимог 

особи про захист її порушених майнових прав застосовуватиметься загальна 

позовна давність у 3 роки, а на вимогу особи, яка випливає з порушення її 

особистих немайнових прав, позовна давність не поширюватиметься. Якщо 

встановити правову природу порушеного права особи складно/неможливо, 

оскільки таке право має змішаний характер, то при вирішенні цієї категорії 

справ необхідно надати можливість самому позивачеві визначитися з тим, 

яке право він бажає захищати. У разі ж комбінованого предмета позову 

застосуванню підлягатиме режим захисту права, що є більш сприятливим для 

позивача. 

30. На даний час пред’явлення державою зворотної вимоги до судді 

(суддів) можливе лише в разі встановлення в його (їх) діях складу 
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кримінального правопорушення за обвинувальним вироком суду щодо нього 

(них), який набрав законної сили, або ж у разі встановлення вини судді 

(суддів) у порушенні Україною міжнародних зобов’язань (сам по собі факт 

ухвалення міжнародною судовою установою негативного для держави-

відповідача рішення не свідчить про наявність вини судді (суддів). Поза 

межами правового регулювання, а отже, без можливості застосування права 

регресу, залишаються випадки, за яких протиправність діяння судді (суддів) є 

підставою для їх дисциплінарної відповідальності у порядку 

дисциплінарного провадження. До того ж у випадку заподіяння шкоди 

іншими неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю суду (судді, 

суддів), протиправність яких може бути встановлена іншим, аніж вирок, 

рішенням суду, шкода взагалі не підлягає відшкодуванню винною особою 

суду (суддею, суддями). Пропонуємо усунути названі законодавчі прогалини 

шляхом внесення змін до ч. 3 ст. 1191 ЦК України. 

31. В сучасних умовах цивільну відповідальність суддів в Україні може 

бути реалізовано шляхом запровадження щомісячних відрахувань із 

суддівської винагороди у розмірі фіксованих внесків, із зарахуванням цих 

внесків на окремі спеціальні рахунки на ім’я кожного судді. Кошти 

накопичуватимуться на рахунках, і в разі заподіяння шкоди особі внаслідок 

протиправних дій, бездіяльності чи рішень судді, цій особі 

виплачуватиметься компенсація з рахунку конкретного судді. В разі 

недостатності коштів на рахунку належна потерпілому сума відшкодування 

субсидіарно здійснюватиметься з бюджетних коштів. У разі виходу судді у 

відставку накопичені на рахунку кошти повертатимуться йому у вигляді 

одноразової виплати (винагороди), або ж виплачуватимуться щомісяця у 

встановленій сумі разом із пенсією чи довічним грошовим утриманням. 

32. В майбутньому найоптимальнішим різновидом позасудового 

порядку відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної органами судової 

влади, буде обов’язкове державне страхування деліктної відповідальності 

суддів. 
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Додаток 1 

 

Проект 

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про внесення змін і доповнень до Цивільного кодексу України 

(щодо вдосконалення правового регулювання відшкодування 

шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 

органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове 

розслідування, прокуратури або суду) 

 

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

 

У Цивільний кодекс України (Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356) внести такі зміни та доповнення:  

 

1) частину першу статті 1176 викласти в такій редакції: 

«1. Шкода, завдана фізичній особі внаслідок її протиправного 

(незаконного) засудження, протиправного (незаконного) застосування 

примусових заходів виховного характеру, протиправного (незаконного) 

застосування примусових заходів медичного характеру, протиправного 

(незаконного) притягнення до кримінальної відповідальності, протиправного 

(незаконного) застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження у виді тимчасового обмеження у користуванні спеціальним 

правом, відсторонення від посади, арешту майна, запобіжного заходу, 

протиправного (незаконного) проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій, протиправного (незаконного) накладення адміністративного стягнення у 

вигляді арешту чи виправних робіт, а також в інших випадках істотного 

порушення суб’єктивних прав фізичної особи, заподіяння значної шкоди її 

майновим або особистим немайновим інтересам внаслідок протиправних 

(незаконних) рішень, дій або бездіяльності суду відшкодовується державою у 

повному обсязі незалежно від вини осіб, які входили до складу суду. Іншими 

випадками істотного порушення суб’єктивних прав фізичної особи, 

заподіяння значної шкоди її майновим або особистим немайновим інтересам 

внаслідок протиправних (незаконних) рішень, дій або бездіяльності суду, є, 

зокрема, випадки протиправного (незаконного) обмеження цивільної 

дієздатності фізичної особи, у тому числі неповнолітньої особи, чи визнання 

фізичної особи недієздатною; протиправного (незаконного) визнання 

фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою; 

протиправного (незаконного) надання особі психіатричної допомоги в 

примусовому порядку; протиправних (незаконних) примусової госпіталізації 

до протитуберкульозного закладу або продовження строку примусової 

госпіталізації й інші. В усіх цих випадках наявність моральної шкоди у 
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фізичної особи презюмується, а її компенсація провадиться у розмірі, не 

нижчому, ніж встановлено законом. 

Шкода, завдана юридичній особі внаслідок протиправного 

(незаконного) застосування до неї заходів кримінально-правового характеру 

чи адміністративного примусу, відшкодовується державою у повному обсязі 

незалежно від вини осіб, які входили до складу суду.» 

 

2) частину п’яту статті 1176 викласти в такій редакції: 

«5. Шкода, завдана фізичній або юридичній особі внаслідок 

постановлення судом неправосудного судового рішення в цивільній, 

господарській або адміністративній справі, відшкодовується (компенсується) 

із спеціального накопичувального рахунку для коштів із відповідним 

цільовим призначенням конкретного судді в повному обсязі у випадках: 

1) встановлення в діяннях судді (суддів), які вплинули на 

постановлення неправосудного судового рішення, складу злочину за 

обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили; 

2) встановлення в діяннях судді (суддів), які вплинули на 

постановлення неправосудного судового рішення, наявності ознак 

дисциплінарного проступку в порядку дисциплінарного провадження щодо 

судді (суддів), за результатами здійснення якого уповноваженим органом 

прийнято рішення про накладення дисциплінарного стягнення, яке не було 

оскаржено, або за наслідками оскарження якого не було скасовано, що 

підтверджується відповідним рішенням, яке набрало законної сили.  

Шкода, завдана фізичній або юридичній особі внаслідок постановлення 

колегіально судом неправосудного судового рішення в цивільній, 

господарській або адміністративній справі, відшкодовується (компенсується) 

в повному обсязі зі спеціальних накопичувальних рахунків для коштів із 

відповідним цільовим призначенням конкретних суддів, що входили до 

колегіального складу суду, в цих же випадках, у частці, яка визначається за 

рішенням суду, а у випадку неможливості її визначення – солідарно. За 

недостатності коштів на рахунку (рахунках) судді (суддів) належна особі 

сума відшкодування (компенсації) виплачується державою». 

 

3) частину шосту статті 1176 викласти в такій редакції: 

«6. Шкода, завдана фізичній або юридичній особі внаслідок іншої 

протиправної (незаконної) дії або бездіяльності чи протиправного 

(незаконного) рішення органу, що здійснює оперативно-розшукову 

діяльність, органу досудового розслідування, прокуратури або суду, 

відшкодовується на підставах і в порядку, встановлених статтями 1173, 1174 

цього Кодексу». 

 

4) частину третю статті 1191 викласти в такій редакції: 

«3. Держава, відшкодувавши шкоду, завдану фізичній або юридичній 

особі внаслідок протиправних (незаконних) рішень, дій і/чи бездіяльності 

суду, що передбачені частинами 1, 5, 6 статті 1176 цього Кодексу, має право 
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зворотної вимоги (регресу) до винної(-их) особи (осіб), яка(-і) входила(-и) до 

складу суду, у випадках встановлення в її (їх) діяннях складу кримінального 

правопорушення за обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, 

чи наявності ознак дисциплінарного проступку в порядку дисциплінарного 

провадження, за результатами здійснення якого уповноваженим органом 

прийнято рішення про накладення дисциплінарного стягнення, яке не було 

оскаржено, або за наслідками оскарження якого не було скасовано, що 

підтверджується відповідним рішенням, яке набрало законної сили, а також у 

разі, якщо вину особи (осіб), яка(-і) входила(-и) до складу суду, у здійсненні 

протиправної (незаконної) дії або бездіяльності чи винесенні протиправного 

(незаконного) рішення встановлено іншим рішенням суду.» 

 

5) частину другу статті 16 доповнити пунктом 11 такого змісту: 

«11) офіційне вибачення відповідного(-их) органу(-ів), що здійснює(-

ють) оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури 

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

рішень, дій і/або бездіяльності яких особі було заподіяно шкоду». 
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