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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дисертаційного дослідження визначається тим, що 
кожна людина має комплекс особистих немайнових прав, які регламентовані 
законодавством, а також тих, які випливають з реальних правовідносин та 
знаходяться у постійному розвитку. Тому важко переоцінити значення для 
правової науки тих напрямків досліджень, що пов’язані з охороною, захистом 
і відновленням порушених особистих немайнових прав, оскільки вони прямо 
пов’язані з правами абсолютно всіх громадян України. Актуалізує тему 
дослідження й новий виток правової реформи в України, що зумовлює 
необхідність обґрунтованого концептуального перегляду законодавства та 
практики його застосування, зокрема щодо особистих немайнових прав. 

При цьому, варто відмітити досягнення українських цивілістів, які внесли 
істотний вклад в регламентацію особистих немайнових прав у новій редакції 
Цивільного кодексу України і постійно розвивають їх матеріальний зміст у своїх 
наукових працях. Але специфіка окремих правових інститутів може бути 
досліджена і в контексті їх застосування в процесуальних галузях, що дозволяє 
поглянути на давно відомі і, нібито, достатньо досліджені норми під іншим кутом 
зору. Саме такий підхід до особистих немайнових прав через «призму» 
цивілістичного процесу надав можливість отримати нові концепції в сприйнятті 
таких прав, визначити їх співвідношення з іншими поняттями, такими як свободи, 
інтереси тощо, а також простежити надійність охорони особистих немайнових 
прав в нотаріальному процесі, гарантії їх захисту в цивільному процесі, а також їх 
відновлення (компенсацію) у виконавчому процесі.  

Відзначимо, що, традиційно, особисті немайнові права формуються в нормах 
матеріального права, але звернемо увагу на Конвенцію про захист прав людини 
і основоположних свобод і ми побачимо істотну відмінність в тому, що в цьому 
міжнародному правовому акті, ратифікованому Україною, йдеться про права та 
основоположні свободи, а останній термін абсолютно не відображений у нормах 
Цивільного кодексу України (далі -ЦК України) та Сімейного кодексу України 
(далі - СК України). Якщо до цього додати практику Європейського суду з прав 
людини (далі - ЄСПЛ), де в кожному рішенні мають місце посилання не тільки на 
матеріальні, а й немайнові права громадян та юридичних осіб та їх захист, то 
побачимо, на скільки сучасне сприйняття особистих немайнових прав в Україні 
відрізняється від сталих і новітніх концепцій в світі.  

Автор поставив собі за мету звернути увагу фахівців на ті проблемні та 
дискусійні питання, які мають місце при реалізації особистих немайнових прав 
юридичними та фізичними особами, їх охороні, захисті та відновленні у межах 
цивілістичного процесу. Одним з головних завдань у наукових дослідженнях 
є конструктивно-критичний аналіз концепцій науковців та широкого кола 
фахівців, щоб необґрунтовані і помилкові гіпотези не набули статусу 
загальновизнаних і таких, які мають відображатися у законодавстві. Тому у роботі 
велику увагу приділено аналізу  думок, концепцій провідних вчених, звернено 
увагу на те положення, що наділення нотаріусів все більшими не властивими їх 
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професії повноваженнями призводитиме до негативних наслідків в сфері надання 
нотаріальних послуг.  

Щодо удосконалення законодавства та відповідної практики його 
застосування, то спеціальне завдання з їх комплексного дослідження в роботі не 
ставилося, але виявлені при аналізі чинного законодавства недоліки стали 
підґрунтям для теоретичних висновків і у зв’язку з цим в роботі були 
запропоновані окремі пропозиції з їх поліпшення та усунення з практичної 
діяльності фахівців негативних факторів.  

Базовими для дослідження в роботі стали  праці видатних вчених в галузі 
цивільного і сімейного права: О.І. Безклубого, О.О.Бойло, В.І.Бобрика, 
Ю.Л. Бошицького, С.Н. Братуся, І.В. Венедиктової, М.К. Галянтича, М.А. Гори, 
Н.О. Горобець, Н.О. Давидової, О.В. Данильченка, О.В. Дзери, А.С. Довгерта, 
І.В. Жилінкової, В.В. Іванюшенко, О.С. Іоффе, В.Я. Калакури, Н.В. Кальченко, 
Т.П. Карнаух, О.Ю. Кашинцевої, В.І. Кисіля, В.Ю. Кобринського, В.О. Кожевнікової, 
А.М. Колодія, Н.В. Коробцової, О.В. Кохановської, Н.С. Кузнецової, О.О. Кулініч, 
О.А. Куцого, Л.О. Красавчикової, І.В. Лагутіної, М.Н. Малеіна, О.О. Малиновського, 
Л.В. Малюги, А.О. Матвійчук, М.І. Матузова, Є.О. Мічуріна, О.О. Осадька, 
В.Ф. Погорілка, П.М. Рабіновича, О.Г. Рогової, З.В. Ромовської, І.Ф. Севрюкової, 
І.Я. Сенюти, О.Ф. Скакун, С.О. Сліпченка, І.В. Спасібо-Фатєєвої, А.В. Соловйова, 
О.А. Сокуренка, М.О. Стефанчука, Р.О. Стефанчука, М.К. Сулейменова, 
Л.В. Федюк, Є.О Харитонова, О.І. Харитонової, Н.М. Хуторян, Я.М.Шевченко, 
Б.Р. Шишки, Г.І. Чанишевої, С.І. Чорнооченко, Г.А. Цірата, К.Б. Ярошенка та ін. 

У роботі проаналізовані доробки вчених в галузі нотаріального, цивільного 
та виконавчого процесів: В.М. Аргунова, А.М. Авторгова, Н.М. Бакаянової, 
В.В. Баранкової, Є.І.Білозерської, Ю.В. Білоусова, С.С. Бичкової, М.В. Бондарєвої, 
О.О. Борисової, О.О. Бурмак, О.В. Гетманцева, Н.С. Горбань, К.В. Гусарова, 
О.О. Дерій, М.М. Дякович, І.О. Ізарової, О.О. Кармази, В.В. Комарова, 
В.А. Кройтора, Т.М. Кучер, Н.А. Ляшенко, Р.О. Ляшенка, Л.С. Малярчук, 
І.С. Мельник, P.M. Мінченко, Д. М. Сібільова, Г.О. Світличної, О.С. Снідевича, 
Ю.Д. Притики, Л.К. Радзієвської, С.Я. Рабовської, І.В. Решетнікової, 
Г.П. Тимченка, Є.І. Фурси, Є.Є. Фурси, С.Я. Фурси, Ю.С. Червоного, М.Й. Штефана, 
С.В. Щербак, В.В. Яркова, М.М. Ясинка та ін. 

Нормативно-інформаційними джерелами для дослідження стали Конституція 
України, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Цивільний 
кодекс України, Сімейний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс 
України, Господарський процесуальний кодекс України, Кодекс 
адміністративного судочинства України, закони України «Про нотаріат», «Про 
виконавче провадження» та інші спеціальні нормативні акти, які регламентують 
питання особистих немайнових прав, свобод та підзаконні акти, зокрема, Правила 
професійної етики нотаріусів, Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами 
України тощо. 

Фактологічна база ґрунтується на матеріалах, проведеного автором 
опитування нотаріусів, практиці Європейського суду з прав людини, судів 
України, аналізі діяльності нотаріусів та виконавців.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 
виконано відповідно до наукової теми «Доктрина права в правовій системі 
України: теоретичний і практичний аспекти» (№ 11БФ042-01), яка 
досліджувалася на юридичному факультеті Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2015 року, 
і наукової теми «Теорія та практика адаптації України до законодавства ЄС» 
(№ 16БФ042-01), яка досліджується на юридичному факультеті Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2016 року по 
31 грудня 2020 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є комплексний 
аналіз особливостей реалізації особистих немайнових правовідносин в різних 
юрисдикційних процесах, що пов’язані з їх охороною, захистом та відновленням. 

Для досягнення поставленої мети  було сформульовано такі завдання: 
- проаналізувати поняття особистих немайнових правовідносин, їх 

структуру та галузеву належність;  
- дослідити особисті немайнові правовідносини та їх правове регулювання 

у цивілістичному процесі; 
- здійснити комплексне дослідження особистих немайнових 

правовідносини в нотаріальному процесі;  
- дослідити особливості охорони та захисту особистих немайнових 

правовідносини у різних нотаріальних провадженнях;   
- визначити учасників цивільного судочинства у справах, що виникають 

з особистих немайнових правовідносин та дослідити специфіку юрисдикції 
цивільних справ, що виникають з особистих немайнових правовідносин; 

- проаналізувати проблемні аспекти окремого та позовного проваджень 
у справах, що виникають з особистих немайнових правовідносин та 
сформулювати обґрунтовані пропозиції щодо їх усунення; 

- розкрити загальні правила примусового виконання рішень немайнового 
характеру; 

- дослідити теоретичну та нормативну основи виконання рішень 
немайнового характеру та розробити пропозиції щодо вдосконалення процедури 
виконання таких рішень. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані з виникненням, 
реалізацією, охороною, захистом та відновленням особистих немайнових прав. 

Предметом дослідження є теоретичні основи особистих немайнових 
правовідносин, аспекти їх реалізації, охорони, захисту та відновлення у межах 
цивілістичного процесу.   

Методи дослідження. Методи обрані, виходячи з поставлених у роботі мети 
та завдань, з урахуванням об’єкта та предмета. Методологічною основою 
дослідження є філософсько-правові засади пізнання соціальних явищ, зокрема 
тих, що стосуються реалізації, охорони, захисту та відновлення особистих 
немайнових прав осіб у цивілістичному процесі. Порівняльно-правовий метод 
застосовувався для порівняльного аналізу чинного процесуального та 
матеріального законодавства України, а також дозволив виявити недоліки 
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законодавства, судової та виконавчої практики в аспекті ефективності виконання 
судових рішень немайнового характеру. Метод аналізу та синтезу 
використовувався при дослідженні взаємодії нотаріального, цивільного, 
виконавчого процесів та їх впливу на особисті немайнові права, їх охорону, 
захист та відновлення. Методи прогнозування та моделювання – при розробленні 
пропозицій щодо удосконалення цивільного процесуального законодавства, 
законодавства про нотаріат, про виконавче провадження в сфері захисту та 
відновлення особистих немайнових прав. У роботі також були використані інші 
загальнотеоретичні і спеціальні наукові методи юридичного пізнання. 

Наукова новизна одержаних результатів обумовлена тим, що дисертація 
є першим комплексним науковим дослідженням теоретичних основ особистих 
немайнових правовідносин в цивілістичному процесі. 

Наукову новизну дисертації складають такі основні узагальнені положення, 
висновки і рекомендації, які винесені на захист: 

Вперше: 
1. визначено, що теоретичні основи особистих немайнових правовідносин 

в цивілістичному процесі слід сприймати як багатовекторну категорію, де основу 
складають цивільно-правові та інші галузеві матеріальні правовідносини, до яких 
додаються процесуальні, які у свою чергу, мають деякі ознаки майнових та 
немайнових відносин, що інтегрують в собі охоронні, захисні та відновлювальні 
властивості, а також забезпечують перевірку досконалості законодавчого 
врегулювання немайнових відносин та утворення значної кількості інформації, 
яка може слугувати підставою для поліпшення відповідного законодавства 
і практики його застосування; 

2. запропоновано ввести нове поняття «змішані особисті немайнові права», 
з огляду на те, що поділ особистих немайнових прав на абсолютні та відносні не 
задовольняє потреби цивілістичного процесу в термінології і спрощує сприйняття 
немайнових прав та відповідних їм немайнових обов’язків та інтересів, які 
спонукають осіб до охорони, захисту і відновлення порушених немайнових прав. 
Абсолютні права мають персоніфікуватися в процесуальних галузях правової 
науки і знаходити «трансформацію» в реальних справах, коли конкретний суб’єкт, 
немайнові права якого порушені, буде підтверджувати факт правопорушення, то 
йому необхідно підтвердити факт наявності в нього відповідного права 
і правовідносин з конкретним контрагентом, а також потребує врахування значна 
частина й інших юридичних обставин, яким способом відбувалося 
правопорушення і в яких умовах, чи триває правопорушення до моменту 
вирішення справи, до яких наслідків призвів факт правопорушення, яким 
способом потрібно припинити правопорушення і відновити порушене право та 
компенсувати завдану матеріальну і немайнову шкоду тощо. Для належної 
кваліфікації порушення немайнового права важливу роль має відігравати й 
особистість і поведінка правопорушника, зокрема, його статус, чи наділений він 
державою владними повноваженнями, чи вимагається від нього висока 
професійна кваліфікація тощо. Отже, факт порушення немайнового права може 
призводити до виникнення нових комплексних майнових і немайнових 
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правовідносин, участі в захисті і відновленні цього права суддів, адвокатів, 
виконавців, тобто «нашарування» нових правовідносин на первісне порушене 
немайнове право трансформує його і робить змішаним;  

3. доведено, що у цивілістичному процесі особисті немайнові 
правовідносини, за своєю галузевою природою, можуть бути не лише цивільними, 
а й сімейними, трудовими, екологічними, житловими та ін. Тому при врегулюванні 
особистих немайнових правовідносин необхідним є не визначення єдиного 
цивільно-правового характеру особистих немайнових правовідносин (у їх 
широкому розумінні), а ретельне вивчення та аналіз вченими особистих 
немайнових правовідносин та визначення їх специфіки, з урахуванням їх галузевої 
належності з метою регламентації у відповідному (спеціальному) законодавстві; 

4. обґрунтовано, що не варто положення цивільного права абсолютизувати у 
межах цивілістичного процесу, оскільки останні відносини відрізняються від 
цивільно-правових за характером, змістом та виконуваними посадовими особами 
завданнями. Так, слід визнати особливу і важливу роль суду у врегулюванні 
цивільних відносин і ту владу, яку надано йому та виконавцям для забезпечення 
дієвості правової системи України, захисту і відновлення прав громадян та 
юридичних осіб. Але і цим уповноваженим особам не можна переходити межу 
допустимої поведінки і це не зважаючи на те, що багато порушень немайнових 
прав осіб виміряти складно і це суб’єктивний фактор. Так, для когось образа може 
полягати в безпосередніх «критичних» висловлюваннях на його адресу, а іншій 
особі навіть підвищення голосу на неї здається приниженням її честі, гідності 
і ділової репутації. Саме тому в основу немайнових прав доцільно включати 
особистість, її сприйняття тих чи інших правопорушень і умов їх вчинення, 
а також специфіку правовідносин з іншими особами, особливо, наділеними 
владними повноваженнями (відносини етики); 

5. запропоновано визнати у цивілістичному процесі наявність особистих 
немайнових прав та виділити між ними три групи зв’язків:  

1) особисті немайнові права є загальним об’єктом юридичного провадження, 
з приводу якого останнє й виникає. У зв’язку з цим, особисті немайнові права 
знаходять у цивілістичному процесі охорону та захист, а також компенсацію 
(відновлення, відшкодування);  

2) особисті немайнові права та необхідність їх захисту чи охорони є основою 
для виокремлення значної кількості принципів окремих видів проваджень, які 
входять до складу цивілістичного процесу, як то нотаріальне процесуальне, 
судове (цивільне) процесуальне, виконавче (примусове) процесуальне 
провадження. Відтак, особисті немайнові права є основою, на підставі якої, 
власне, і здійснюється цивілістичний процес, а самі права реалізуються за 
допомогою відповідної процедури;  

3) з двох, попередньо наведених зв’язків випливає, що окремі особисті 
немайнові права безпосередньо знаходять своє місце у цивілістичному процесі 
або ж своє забезпечення у вигляді гарантій, охорони чи захисту, або ж свої 
обмеження, коли учасники провадження мають підкорятися законним вимогам 
суду чи виконавця; 
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6. обґрунтовано та запропоновано, що одним із основних принципів, який 
має бути закріплений у законодавстві, що регламентує діяльність уповноважених 
державою на виконання юрисдикційної функції осіб, зокрема нотаріусів, суддів, 
виконавців має бути: «Кожен має право на повагу до його честі, гідності і ділової 
репутації». Цей принцип має розкриватися для кожного виду процесу 
з урахуванням його особливостей або з мінімальним відтворенням у його змісті 
конституційного принципу щодо гідності (ст. 28 Конституції України). Зокрема, 
цей принцип має увійти до ст. 2 Закону України «Про виконавче провадження» та 
зайняти там одне із перших місць, тому що саме виконавці при примусовому 
виконанні рішення можуть застосовувати примус до осіб; 

7. виявлено істотну колізію в регламентації і застосуванні положень 
цивілістичного процесу, яка пов’язана з необхідністю відображення положень 
ст. 3 Конституції України в процесуальних галузях як принципу сприяння 
фізичним та юридичним особам в здійсненні, охороні, захисті та відновленні 
(компенсації) їх немайнових прав, оскільки і в нотаріальному, і цивільному, 
і виконавчому провадженні відсутні однозначні положення щодо обов’язку 
уповноважених осіб дотримуватися такого права, процесуальних наслідків його 
невиконання, зокрема, щодо відводу такої особи та персональної матеріальної 
і дисциплінарної відповідальності за відповідне правопорушення; 

8. аргументовано, що аналіз судової практики свідчить про відсутність 
у діяльності судів єдиного підходу до вирішення питання щодо віднесення тієї чи 
іншої справи, що виникає з особистих немайнових правовідносин, до категорії 
малозначних та розгляд її у спрощеному позовному провадженні. При вирішенні 
питання про віднесення справ до малозначних слід виходити з положення, що 
поняття немайнових спорів є значно ширшим, аніж ті, що виникають у зв’язку із 
захистом визначених у ст.3 Конституції життя, здоров’я, честі і гідності, 
недоторканності і безпеки людини, які визнані найвищою соціальною цінністю. 
Законодавство передбачає й низку інших особистих немайнових прав, які 
очевидно не можна вважати такою цінністю. Крім того, доцільно проаналізувати 
рішення ЄСПЛ і сформувати відповідний Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод перелік з тих прав та свобод, які найбільше 
розглядаються цим судом і яким приділено в рішеннях особливу увагу як 
основоположним. Не потрібно забувати також й про те, що спір може виникати 
щодо захисту особистих немайнових благ не фізичних, а й юридичних осіб чи 
держави, які також не розглядаються ані у Конституції, ані у інших правових 
актах в Україні як найвища соціальна цінність; 

9. обґрунтовано, що охорона та захист особистих немайнових прав на 
особисті папери та таємницю кореспонденції на сьогодні у ЦК та Цивільному 
процесуальному кодексі України (далі – ЦПК України) є значною мірою 
зарегульованими. Внаслідок існуючих колізій та використання недосконалої 
термінології встановлені механізми запобігання розголошенню таємниці, що 
міститься у особистих паперах чи кореспонденції, можуть виглядати суттєвою 
перешкодою для здійснення правосуддя. При цьому, за аналогією із захистом та 
охороною інших охоронюваних законом таємниць, основою такої охорони 
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повинні бути не дозволи осіб на використання паперів чи кореспонденції як 
доказів у суді, а закрите судове засідання. Відтак, у разі, якщо у процесі виникає 
необхідність оголошення особистих паперів чи кореспонденції, повинно 
проводитися закрите судове засідання з усіма наслідками, які воно тягне, і таким 
чином положення цивільного права будуть дотримані. З метою покращення 
правового регулювання цього питання необхідно виходити з того, що така 
охорона та захист особистих немайнових прав на особисті папери та таємницю 
кореспонденції у цивільному судочинстві повинні визначатися ЦПК, а не ЦК. 
Загалом потребують удосконалення процедури проведення таких судових 
засідань; 

10. обґрунтовано, що концепція посттанативних прав не може бути адекватно 
сприйнята і безпосередньо відображена в законодавстві в силу звичного 
тлумачення поняття «правоздатність» фізичної особи, оскільки існування прав 
особи після її смерті є неможливим. Інакше, ми мусимо визнати покійного 
правоздатною особою. Тому не можна говорити про безпосередні права покійної 
людини, але можна і потрібно встановлювати інтереси такої особи, що неодмінно 
визначатиметься при тлумаченні заповіту – останньої волі заповідача, умов 
договору довічного утримання тощо і буде відповідати концепції врахування 
інтересів ненародженої дитини. На сьогодні стан розвитку матеріальних 
правовідносин, особливо особистих немайнових, вже перебуває на тому етапі, що 
можна та необхідно визнавати певну спеціальну правосуб’єктність і за померлими 
особами, надаючи визначеним живим суб’єктам можливість їх захисту у суді. 
Необхідно визнати, що смерть людини не призводить до припинення її окремих 
особистих немайнових прав, ці права, на нашу думку, трансформуються 
в інтереси покійного та забезпечується їх дотримання уповноваженими ним 
у заповіті чи в інших розпорядженнях на випадок смерті особами, або 
ж визначеними законом особами; 

11. визначено, що у разі поширення недостовірної інформації про 
покійного і, зокрема, видатного автора будуть захищатися його інтереси на 
чесне ім’я, але, одночасно, права та інтереси тих спадкоємців, які пов’язують 
своє ім’я з іменем автора, мають добру пам’ять про нього, а також 
використовують його здобутки – інтелектуальну власність. Якщо 
ж проаналізувати судове рішення щодо припинення правопорушення, 
пов’язаного з поширенням недостовірної інформації про покійного, то 
в інтересах покійного буде мати місце рішення про спростування такої 
інформації і це положення, одночасно, вигідне також його спадкоємцям, які 
вимагатимуть й відшкодування завданої моральної і, можливої, матеріальної 
шкоди внаслідок знецінення його творів саме їм, оскільки покійному за 
зрозумілих причин таке відшкодування присудити суд не зможе; 

12. встановлено, що нотаріальні процесуальні відносини слід розглядати як 
комплексні, оскільки у своєму змісті вони мають дві складові: 1) відносини 
нотаріуса з клієнтом, які безпосередньо стосуються вчинюваної нотаріальної дії 
(матеріальні та процесуальні); 2) відносини, які у своєму змісті мають особисту 
немайнову складову, що стосується відносин нотаріуса з клієнтом та 
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обумовлюється складністю вчинюваного нотаріального провадження, 
кваліфікацією нотаріуса, його характером і манерою поведінки, тобто етичними 
аспектами діяльності останнього, так і рисами характеру клієнта і його 
розумовими здібностями щодо сприйняття роз’яснень нотаріуса суті нотаріальної 
дії, яка вчиняється, та наслідків її вчинення. Наведені критерії особистої 
немайнової складової «нотаріус-клієнт», яка має місце у нотаріальних 
процесуальних відносинах дає підстави зробити висновок про те, що відносини 
нотаріуса з клієнтом перестають бути стереотипними, тобто окресленими лише 
межами тарифів з оплати вчинюваних нотаріальних дій, а вони підіймаються до 
рівня довірливих відносин між нотаріусом та клієнтом, що індивідуалізує кожне 
нотаріальне провадження. Отже, нотаріальні процесуальні відносини, які 
виникають за схемою «нотаріус-клієнт» суто формальними назвати не можна, 
оскільки їм притаманна особиста немайнова складова, яка обумовлена правилами 
професійної етики нотаріуса і, як правило, добровільним договірним характером 
вступу у відносини; 

13. виявлено, що істотною проблемою сучасного виконавчого процесу 
є відсутність обґрунтованої концепції щодо порядку і змісту викладення норм 
в Законі України «Про виконавче провадження», оскільки загальні правила 
вчинення виконавчих проваджень розкриваються безсистемно і без врахування 
специфіки вчинення окремих з них, але існують значні аналогічні недоліки 
й у Законі України «Про нотаріат» та у ЦПК. Тому вважаємо, що, на 
теоретичному рівні, слід створити загальну уніфіковану концепцію порядку 
викладення норм у нормативних актах, які регламентують процедуру складових 
цивілістичного процесу, починаючи із звернення заявника (позивача, стягувача) 
до уповноваженої особи, щодо охорони, захисту та відновлення її прав до 
завершення таких процесі, при цьому слід сформулювати як загальні, так 
і спеціальні правила вчинення для кожного провадження. Найбільш ґрунтовною 
в цивілістичному процесі здається система викладення нормативної інформації 
у ЦПК, хоча і в її змісті мають місце окремі недоліки щодо певних видів 
проваджень і конкретних категорій справ, пов’язаних з немайновими правами 
громадян;  

14. встановлено, що у науці цивільного права особисті папери розцінюють не 
лише як об’єкт особистого немайнового права, а і як об’єкт права власності, що 
породжує питання щодо можливості звернення стягнення на них у виконавчому 
провадженні. Так, в рішенні суду, потенційно, може бути відображена вимога про 
повернення листів тій особі, яка їх написала, у зв’язку з використанням 
інформації проти автора листів тощо. Тому  вважаємо, що провадження зі 
звернення стягнення на особисті папери повинно узгоджуватися з особистим 
немайновим правом фізичної особи, а процедура  такого звернення повинна бути 
регламентована у Законі України «Про виконавче провадження». Так само, має 
бути регламентована процедура примусового знищення паперових видань, де 
поширюється недостовірна інформація про особу, яка порушує її немайнові права, 
а також система анулювання такої інформації з сайту, де вона розташована,  та із 
інших сайтів, які її дублюють.   
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Удосконалено: 
15. концепції Фурси С.Я., Горбань Н.С. щодо поняття «конфіденційна 

інформація» в контексті цивілістичного процесу, а саме: якщо при зверненні до 
нотаріуса кількох осіб з метою посвідчення договору  питання про те, а чи буде 
інформація, яка стала відома в результаті нотаріально посвідченого правочину, 
мати зміст конфіденційної, і чи будуть застосовуватися санкції за недотримання 
цього правила, вирішують самі особи. Щодо відносин у суді, то там по іншому 
вирішується питання про охорону інформації, оскільки на відміну від 
нотаріального процесу, де сторони вільні у розпорядженні своїми правами, 
у судочинстві згоду на участь в процесі у відповідача не запитують тощо. Тому 
вважаємо достатнім, щоб про бажання слухати справу у закритому засіданні 
заявила одна із сторін і зробила посилання на конфіденційність інформації, що 
пов’язана з особистим немайновим правом тощо. Доцільно таке ж правило 
застосовувати і у виконавчому провадженні.  

Дістало подальшого розвитку: 
16. конценції Фурси С.Я., Білозерської Є.І., Бурмак О.О., додаткове 

обґрунтування забезпечення доказів, як однієї з функцій нотаріату. Відтак, хоча у 
Законі України «Про нотаріат» прямо не вказується на виконання нотаріусом 
функції із забезпечення доказів, зокрема у ст. 34 Закону, де перераховані його 
повноваження (окрім положень ст.102 Закону), нотаріус, насправді, незалежно від 
назви багатьох нотаріальних дій здійснюють їх саме на виконання мети 
забезпечення доказів і така діяльність нотаріусів має розширюватися на 
проблемні питання в суспільних відносинах, зокрема, проведення загальних 
зборів акціонерів, співвласників багатоквартирного будинку, кооперативів, 
фіксування інформації, отриманої з Інтернету тощо; 

17. концепції Фурси С.Я., Тимченка Г.П., Горбань Н.С., положення про 
принципи цивілістичного процесу, зокрема, доведено, що значна кількість 
принципів цивілістичного процесу ґрунтується на охороні та захисті особистих 
немайнових прав людини. Такими є як загальні принципи, притаманні усій 
правовій системі (наприклад, здійснення правоохоронної та правозахисної 
діяльності на засадах поваги до честі, гідності і ділової репутації), так 
і міжгалузеві цивілістичні процесуальні принципи (принцип таємниці листування, 
телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, принцип охорони 
особистого і сімейного життя громадянина, принцип нотаріальної таємниці, 
принципи недоторканності людини, недоторканності житла тощо); 

18. твердження Фурси С.Я. щодо проблеми застосування ст. 7 ЦПК, коли 
йдеться про спір між особою, яка надіслала лист, і адресатом, то такий лист 
може використовуватися у суді як доказ без згоди іншої сторони. Визначено 
головним аргументом те, що суд має ознайомитися з усіма матеріалами справи, 
повинен проаналізувати усі докази наявні у справі та  надати їм оцінку 
і врахувати їх при ухваленні рішення, а також відобразити в рішенні, на 
підставі яких доказів він дійшов до того чи іншого висновку, а які докази не 
взяв до уваги та чому. Отже, суд при оцінці всіх доказів, які є у справі має 
враховувати й ті, які не будуть оголошуватися в судовому засіданні. Логіка 
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цивільного процесу полягає в тому, що до справи долучаються лише відносні 
докази, отже і листи мають відношення до вирішуваних питань і вони мають 
досліджуватися судом для об’єктивного вирішення справи. Хоча необхідність 
аналізу таких доказів, на нашу думку, й має визначати необхідність проведення 
закритого судового засідання, з метою збереження інформації, яка міститься 
в листах, від сторонніх осіб; 

19.  концепція Фурси С.Я., що на відміну від суду нотаріус посвідчує (фіксує) 
на підставі безспірних офіційних документів безспірні факти, які у майбутньому 
породять для особи юридичні наслідки, а суд встановлює такі факти  на підставі 
доказів, які не завжди є безспірними, достовірність та належність яких  потрібно 
довести суду, щоб суд ухвалив рішення про наявність або відсутність таких 
юридичних фактів. Тому діяльність нотаріуса можна «умовно» розцінювати як 
забезпечення доказів, тому що на момент вчинення нотаріального провадження із 
посвідчення безспірного факту, він ще доказом не є, а стане ним лише поза 
межами  нотаріального провадження, тобто у майбутньому. Отже, юридичний 
факт, який був посвідчений нотаріусом та уособлений у нотаріальному акті буде 
використаний судом чи іншим компетентним органом  при вирішенні якогось 
правового питання, наприклад , вчинення нотаріусом такої нотаріальної дії як акт 
про морський протест, який може бути використаний судом у майбутньому як 
доказ при розгляді судом справи про відшкодування збитків. На момент же 
вчинення нотаріусом (консулом) морського протесту фіксується інформація про 
те, що під час доставки вантажу мала місце непереборна сила (форс-мажорні 
обставини). Умовний зміст такого способу забезпечення доказів полягає в тому, 
що діяльність нотаріуса ініціює клієнт, який й бачить подальшу перспективу 
використання ним отриманих доказів. Цю позицію можна було б по іншому 
кваліфікувати як би у ЦПК та інших процесуальних актах, наприклад, у Законі 
України «Про нотаріат», Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами 
України була регламентована співпраця суду та нотаріусів, де б визначались її 
основні напрями; 

20. думка Ляшенка Р.О. про залучення додаткових суб’єктів при виконанні 
рішення про відібрання дитини. Обґрунтовано, що під час виконання рішення про 
відібрання дитини у законодавстві має бути прямо передбачена можливість 
залучення поліції, медичних працівників для проведення комплексного огляду, 
психолога та інших спеціалістів у разі потреби. Однак доведено, що надмірна 
кількість залучених осіб до процедури виконання рішення про відібрання дитини 
є негативним явищем, оскільки присутність великої кількості невідомих дитині 
людей є некомфортним для неї, для дитини створюється стресова ситуація 
і виконання рішення теж стає неможливим.   

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів визначається 
актуальністю обраної теми, новизною положень та висновків. Сформульовані у 
дисертації теоретичні положення, висновки, пропозиції і практичні рекомендації 
щодо особистих немайнових правовідносин в цивілістичному процесі можуть 
бути використані та запроваджені у нотаріальній, судовій та виконавчій практиці 
для подальшого вдосконалення охорони, захисту та відновлення цих прав. 
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У науково-дослідній сфері – для подальших розробок та вдосконалення 
теоретичних основ особистих немайнових правовідносин в цивілістичному 
процесі. У сфері нормотворчості – для вдосконалення законодавства в сфері 
нотаріату, цивільного судочинства та примусового виконання рішень.  

Рекомендації по вдосконаленню законодавства України у сфері реалізації, 
охорони, захисту та відновлення особистих немайнових прав отримали схвальну 
оцінку в комітеті з питань правової політики та правосуддя Верховної Ради 
України (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження 
у законотворчу діяльність № 04-29/15-855 (91423)) та в Міністерстві юстиції 
України (довідка про впровадження результатів дисертаційного дослідження 
№ 7792/1.7/33-18). 

У навчальному процесі – при викладанні навчальних дисциплін «Цивільний 
процес», «Нотаріальний процес», «Процедура нотаріального посвідчення 
договорів», «Засвідчення безспірних фактів в нотаріальному процесі», 
«Особливості виконання рішень судів в немайнових спорах», «Виконавчий 
процес», при підготовці підручників, навчальних посібників, практикумів із 
зазначених дисциплін. 

Особистий внесок здобувача. Дослідження виконане дисертанткою 
самостійно. Основні положення, висновки та розробки, що характеризують 
новизну роботи, теоретичне та практичне значення її результатів, одержано на 
основі власних досліджень. Використані в дисертації ідеї, положення чи гіпотези 
інших авторів лише підкріплюють ідеї здобувача та мають відповідні посилання. 
Усі публікації здійснено без співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Положення дисертаційної роботи 
обговорювалися на засіданні кафедри нотаріального та виконавчого процесу 
і адвокатури юридичного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (протоколи від 22 грудня 2017 року; від 17 квітня 2018 року; від 
12 вересня 2018 року; від 22 березня 2019 року; від 09 вересня 2019 року). 

Основні положення, висновки та рекомендації оприлюднені автором 
у виступах і доповідях на міжнародних, всеукраїнських науково-теоретичних, 
науково-практичних, наукових конференціях та семінарах: «Проблеми теорії 
і практики виконання рішень судів та інших органів» (м. Хмельницький,  
18-19 жовтня 2013 р.), «O noua perspectiva a proceselor de integrare Europeana 
a Moldovei si Ucrainei: aspectul juridic» (Chisinau, 25-26 martie 2016), «Priority 
a strategie pre rozvoj pravnej vedy vo svete vedy» (Slovenska republika, 28-29 oktobra 
2016), «Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи» ( м. Київ, 
30 березня 2018 р.), «Верховенство права та правова держава» (м. Ужгород,  
14-15 вересня 2018 р.), «Розвиток державності та права в Україні: реалії та 
перспективи» (м. Львів, 14-15 вересня 2018 р.), «Пріоритетні напрями розвитку 
сучасної юридичної науки» (м. Харків, 14-15 вересня 2018 р.), «Політико-правові 
реформи та становлення громадянського суспільства в Україні» (м. Херсон,  
5-6 жовтня 2018 р.), «Актуальні питання розвитку державності та правової системи 
в сучасній Україні» ( м. Запоріжжя, 26-27 жовтня 2018 р.), «Юридична наука 
України: історія, сучасність, майбутнє» (м. Харків, 2-3 листопада 2018 р.), 
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«Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку правової 
системи» (м. Дніпро, 8-9 листопада 2018 р.), «Нове міжнародне право та 
національне законодавство – нові завдання юридичної науки» (м. Київ,  
9-10 листопада 2018 р.), «Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії 
у ХХІ ст.» (м. Запоріжжя, 26-27 січня 2018 р.), «Сучасні проблеми правової 
системи та державотворення в Україні» (м. Запоріжжя, 22-23 лютого 2019 р.)., 
«Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика» (м. Київ, 
6 грудня 2019 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано індивідуальну 
монографію. Основні положення, висновки та пропозиції, що сформульовано 
в дисертації, відображено у 37 публікаціях, зокрема: в 1 одноосібній монографії; 
21 науковій статті (у тому числі 14 статей у виданнях, що входять до міжнародних 
науково-метричних баз даних), з яких 18 статей опубліковано у наукових фахових 
виданнях України, 3 статті – в іноземних фахових виданнях; у 15 тезах доповідей 
на міжнародних і всеукраїнських науко-практичних конференціях. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, 4 розділів, що 
містять 17 підрозділів, висновків, списку використаних джерел (577 найменувань) 
та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 465 сторінок, з яких основний 
текст дисертації - 391 сторінки.   

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У Вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, вказується на 

зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами, визначаються мета та 
завдання, об’єкт і предмет дослідження, методологія роботи, формується наукова 
новизна дослідження та його теоретичне та практичне значення, наводяться 
відомості про рівень апробації, публікації та впровадження результатів 
дослідження, наводиться структура та обсяг роботи. 

Розділ 1 «Теоретичні засади визначення особистих немайнових 
правовідносин та їх елементів у цивілістичному процесі» складається з трьох 
підрозділів. 

В підрозділі 1.1. «Поняття особистих немайнових правовідносин, 
їх структура та галузева належність» дисертант досліджує поняття, правову 
природу особистих немайнових прав та пов’язаних з ними понять «особисті 
немайнові права», «особисті немайнові правовідносини», «особисті немайнові 
блага» тощо. Автор розглядає структуру особистих немайнових правовідносин, 
яка загалом їх і характеризує: об’єкти, суб’єкти та зміст особистих немайнових 
правовідносин.  

Головною ознакою, яка характеризує особисті немайнові правовідносини, є, 
на нашу думку, те, з приводу чого вони виникають – особисті немайнові блага. 
Задля належного дослідження проявів особистих немайнових благ 
у цивілістичному процесі проаналізовано їх складові. Доведено, що під 
особистісним характером особистих немайнових прав фізичної особи слід 
розуміти об’єктивне, тільки одночасно існуюче з нею та належне їй особисте 
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немайнове благо, яке не може, за загальним правилом, переходити до інших осіб, 
та, у більшості випадків, припиняється в момент її смерті.   

Досліджуючи понятійний апарат при захисті немайнового права, автором 
доведено, що термін «немайнова шкода» не може бути синонімом терміну 
«моральна шкода» (ст. 23 ЦК), яка відшкодовується грішми, іншим майном або 
у інший спосіб. 

У підрозділі окреслено теоретичні засади змісту особистого немайнового 
права як суб’єктивного права, межі його здійснення та правові гарантії 
забезпечення особистого немайнового права. Обґрунтовано, що особисті 
немайнові правовідносини є предметом правового регулювання не лише такої 
галузі права як цивільне, а й предметом інших галузей – сімейного, трудового, 
екологічного, адміністративного, житлового тощо. Для цього проведено 
дослідження конституційних, цивільних, екологічних, житлових особистих 
немайнових правовідносини, особистих немайнових правовідносин сімейно-
правової природи та в сфері трудового права. Встановлено, що особисті 
немайнові правовідносини мають спільні ознаки, ґрунтуються на положеннях 
Конституції, і через це вимагають єдиного управління шляхом узгодженого 
застосування різних галузевих форм регулювання. Зазначене, фактично, 
підтверджує існування у праві України самостійного утворення – міжгалузевого 
правового інституту, який складає сукупність норм різних галузей права, що 
врегульовують особисті немайнові правовідносини.    

У підрозділі 1.2. «Особисті немайнові правовідносини в цивілістичному 
процесі» підкреслюється, що цивілістичне процесуальне законодавство, 
зокрема, законодавство про нотаріат, про цивільне судочинство та виконавче 
провадження, містить цілу низку норм, які гарантують особам здійснення 
належних їм особистих немайнових прав або ж містять обмеження щодо 
можливості здійснення цими особами таких прав. Крім того, особисті 
немайнові права, за допомогою, встановленої державою процедури, яка 
досліджується наукою про цивілістичний процес, отримують свою охорону, 
захист та відновлення. 

Акцентовано увагу на співвідношенні особистих немайнових прав та 
принципів цивілістичного процесу та особливостях правового регулювання 
окремих особистих немайнових прав у цивілістичних процесуальних 
правовідносинах.  

Також визнано не коректним включення до ст. 2 Закону України «Про 
виконавче провадження» такого принципу виконавчого провадження як 
верховенство права, оскільки верховенство права передбачає переваги права над 
нормами законодавства, але щодо владних органів та посадових осіб, то вони 
мають діяти в суворій відповідності до закону, тобто в законі мають бути 
встановлені  чіткі межі повноважень таких органів та осіб, щоб їх використання 
не могло завдати шкоди правам та інтересам осіб, які беруть участь 
у відповідному провадженні. Тому не припустимим є застосування принципу 
верховенства права виконавцем щодо боржника та нехтування правами стягувача, 
які були встановлені у рішенні суду, яке набрало законної сили, тому що за його 
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невиконання без поважних причин виконавець буде притягнений 
до відповідальності. Крім того, сутність даного принципу не розкрита в Законі, 
як і не розкритий порядок його застосування, що є неприпустимим по 
відношенню до владної діяльності виконавців, які наділенні державою 
повноваженнями з застосування примусу до учасників виконавчого провадження. 

Автор вважає, що одним із основних принципів, який має бути закріплений 
у законодавстві, яке регламентує діяльність уповноважених державою на 
здійснення юрисдикційної функції осіб, зокрема нотаріусів, суддів, виконавців 
має бути конституційне положення: «Кожен має право на повагу до його честі, 
гідності і ділової репутації». Цей принцип має розкриватися для кожного виду 
процесу з урахуванням його особливостей.   

У цьому підрозділі звернено увагу на особисті немайнові права 
в цивілістичному процесі, але варто брати за основу й характер правовідносин, які 
складаються в ньому. Так, нотаріальна таємниця – це загальне правило 
в діяльності нотаріусів, але ніхто не обмежує право заповідача публічно 
розповісти про зроблений ним заповіт і оголосити його зміст. Це важливо брати 
до уваги, оскільки в цих правовідносинах лише на нотаріуса та інших посадових 
осіб покладається обов’язок дотримання нотаріальної таємниці. Коли ж при 
звернені до нотаріуса кількох осіб з метою посвідчення договору питання про те, 
а чи буде інформація, яка стала відома в результаті нотаріально посвідченого 
правочину, конфіденційної, і чи будуть застосовуватися санкції за недотримання 
цього правила, вирішують самі особи.  

Щодо відносини у суді, то там по іншому вирішується питання про охорону 
інформації, оскільки на відміну від нотаріального процесу, де сторони вільні 
у розпорядженні своїми правами, у судочинстві згоду на участь в процесі 
у відповідача не запитують. Тому автор вважає достатнім, щоб про бажання 
слухати справу у закритому засіданні заявила одна із сторін і зробила посилання 
на конфіденційність інформації, що пов’язана з особистим немайновим правом 
тощо. Доцільно таке правило застосовувати і у виконавчому провадженні. 

Підрозділ 1.3. «Окремі особисті немайнові права та їх правове регулювання 
у цивілістичному процесі» присвячено дослідженню питання, чи складає зміст 
окремих особистих немайнових прав цивілістичні процесуальні за своєю 
правовою природою правомочності, чи ці правомочності можуть бути виключно 
матеріально-правового характеру, співвідношення понять «особисте немайнове 
право» і «цивільне процесуальне право». З цією метою проаналізовано окремі 
особисті немайнові права та найбільш важливі особливості їх регулювання 
в окремих видах цивілістичного процесу. 

Звертається увага на те, що особисте немайнове право фізичної особи на 
сім’ю включає в себе також й можливість члена сім’ї відмовитись від обов’язку 
свідчити як свідка у юридичному процесі, зокрема, й у цивілістичному. 

Автором встановлено, не заперечуючи, загалом, важливості охорони прав на 
честь та гідність людини чи ділової репутації фізичної чи юридичної особи 
у нотаріальному процесі обмеженість застосування цих положень у Законі «Про 
нотаріат» та наголошено на доцільності у нормах цивілістичного процесуального 
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законодавства більшої уваги приділяти саме захисту честі та гідності як окремо 
визначених особистих немайнових благ.   

У роботі доведено, що не варто положення цивільного права абсолютизувати 
у межах цивілістичного процесу, такі правовідносини, зокрема, нотаріальні 
процесуальні, цивільні процесуальні, виконавчі процесуальні відрізняються від 
цивільно-правових за характером, змістом та виконуваними посадовими особами 
завданнями. Так, слід визнати особливо важливу роль суду у врегулюванні 
цивільних відносин і ту владу, яку надано йому та виконавцям для забезпечення 
функціонування правової системи України, захисту і відновлення прав громадян 
та юридичних осіб. 

У цивілістичному процесі особлива увага має приділятися немайновим 
правовідносинам, оскільки доволі часто наділені владою посадові особи не 
відчувають, що немайнові відносини здійснюють істотний вплив на 
психологічний стан конкретної особи, а також інших осіб, які беруть участь 
у певному юрисдикційному процесі, а це, у свою чергу, позначається і на 
суспільних відносинах, психологічному здоров’ї населення, його загальному 
настрої тощо. 

Розділ 2 «Окремі аспекти особистих немайнових правовідносин 
в нотаріальному процесі» складається з п’яти підрозділів. 

Підрозділ 2.1. «Особисті немайнові правовідносини в нотаріальному 
процесі» присвячено немайновим відносинам між нотаріусом та клієнтом. 
Особисті немайнові правовідносини в нотаріальному процесі мають декілька 
вимірів, що пов’язані зі специфічними відносинами «нотаріус – клієнт», 
встановленням повноважень на участь у нотаріальному процесі та відносинами 
між самими клієнтами, а також з проблемами визначення і регламентації 
особистих немайнових відносин в нотаріальних актах. Визначено, що 
нотаріальним процесуальним відносинам, які виникають за схемою «нотаріус-
клієнт» притаманна особиста немайнова складова, яка обумовлена правилами 
професійної етики нотаріуса та виконуваними функціями. Так, крім 
відшкодування матеріальної шкоди, в особи, права якої були порушені вчиненим 
нотаріальним провадженням або незаконною відмовою у вчиненні нотаріальної 
дії, виникатиме й право на відшкодування моральної шкоди. 

Теоретично, з позицій виконуваних нотаріусами функцій можна 
стверджувати, що хоча вина нотаріуса може бути неочевидною, але саме на 
нотаріусів покладається обов’язок гарантувати законність посвідчуваної угоди, 
отже саме внаслідок останнього положення нотаріус має виступати в якості 
зобов’язаної відшкодувати у повному обсязі або частково моральну шкоду особі, 
а також повернути гроші, отримані за вчинення нотаріального провадження. 
Автор не наполягає на тому, що саме так має вирішуватися кожна конкретна 
справа, але принцип забезпечення надійності реалізації найважливіших прав у 
нотаріальному порядку, відтворений у ЦК та інших нормативних актах, має 
базуватися саме на гарантуванні інтересів громадян та юридичних осіб. Отже, 
якщо цього не відбулося в нотаріальному процесі і мало місце правопорушення, 
то діяльність нотаріусів не відповідає їх меті та завданням.   
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У підрозділі також розглянуті особливості відображення особистих 
немайнових відносин у вчинюваних нотаріальних провадженнях. Задля 
порівняння потенційної можливості відображення немайнових відносин 
у нотаріальній практиці проаналізовано предметну компетенцію посадових осіб 
нотаріату України, що передбачена у статтях 34 – 40-1 Закону «Про нотаріат», 
оскільки рівень кваліфікації даних осіб може вплинути на якість нотаріальних 
послуг і можливість посвідчення особистих немайнових прав в тому змісті, як 
того бажає клієнт. Обґрунтовано, що при визнанні судом заповіту дійсним або 
недійсним слід брати до уваги не тільки нотаріальну форму посвідчення заповіту, 
а й ті умови, в яких він посвідчувався, і якою посадовою особою вчинялася 
відповідна нотаріальна дія. 

Дослідивши теорію особистих немайнових правовідносин, автором 
встановлено, що особисті немайнові правовідносини не лише можуть 
регулюватися шляхом укладення правочинів, а й в деяких випадках особисті 
немайнові права можуть бути реалізовані виключно через правочини, насамперед, 
договори. Задля отримання відповіді щодо можливості нотаріусів посвідчувати 
правочини, що виникають з особистих немайнових правовідносин, досліджено 
питання щодо форми таких правочинів та вимоги їх нотаріального посвідчення.    

Виявлено, що у ч. 2 ст. 44 Закону «Про нотаріат» визначена умова несумісна 
з особистим немайновим правом на захист честі, гідності і ділової репутації 
людини, оскільки клієнт не повинен надавати нотаріусу довідку про відсутність 
у нього психіатричних захворювань, а у разі виникнення у нотаріуса впевненості 
в тому, що до нього звернулася особа в стані сильного алкогольного, токсичного 
сп’яніння і просить вчинити нотаріальну дію, яка загрожує поставити її 
у невигідне матеріальне становище, нотаріус мусить відмовити у вчиненні 
нотаріальної дії і в силу правоохоронного змісту його діяльності, може 
повідомити про такий факт органи опіки і піклування для вжиття необхідних 
заходів. Тому вважаємо, що ст. 44 Закону «Про нотаріат» має бути докорінно 
змінена та її редакція має бути приведена у відповідність до норм ЦК та ЦПК. 
Крім того, у Законі України «Про нотаріат» має бути передбачена окрема норма 
«Відкладення вчинення нотаріальної дії», у якій мають бути перераховані такі 
підстави для відкладення вчинення нотаріального провадження, як-то: 
недостатності документів для її вчинення, перебування особи, яка звернулась за 
вчиненням нотаріальної дії, у стані алкогольного, наркотичного та токсичного 
сп’яніння, коли особа не вимагає посвідчення правочину, що ставить її 
у невигідне матеріальне становище. Вважаємо, що має бути розроблена процедура 
фіксації такого стану нотаріусом, наприклад, за допомогою відео-фіксації для 
того, щоб нотаріуса у наступному не звинувачували у незаконній відмові 
у вчиненні нотаріальної дії.  

У підрозділі 2.2. «Особисті немайнові правовідносини у нотаріальних 
провадженнях при посвідченні правочинів» розглядаються питання реалізації 
належних особам особистих немайнових прав при нотаріальному посвідченні як 
односторонніх правочинів, так і договорів, які пов’язані з особистими 
немайновими правовідносинами, наприклад, при посвідченні довіреностей, 
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договорів щодо виховання дітей, договорів сурогатного материнства, договорів 
про передачу особистих паперів, договорів донорства тощо. 

На думку автора чинний Закон України «Про нотаріат» підпорядкований 
принципу законності і він не узгоджується з такими новелами цивільного права як 
принцип свободи договору, що полягає в можливості нотаріуса посвідчувати 
правочини, які не передбачені законодавством України, але не суперечить його 
імперативним нормам, інтересам сторін та інших зацікавлених осіб. Отже, при 
застосуванні даного принципу межа в діяльності нотаріусів зникає і з’являється 
неосяжний простір, підпорядкований принципу аналогії закону або праву. Це 
підтверджує нагальну необхідність в створенні Нотаріального процесуального 
кодексу України, який відповідав би новим вимогам цивільного, сімейного та 
іншого законодавства, а також задовольняв потреби фізичних та юридичних осіб 
в отриманні нотаріальних послуг навіть в тому випадку, коли вони не входять до 
переліку нотаріальних дій. 

У підрозділі досліджено питання нотаріальної практики, пов’язані 
з можливістю передачі фізичними особами як суб’єктами особистих немайнових 
прав, можливості їх здійснення іншими особами, наприклад, за довіреністю як 
одностороннім правочином. Визначено, що ст. 272 ЦК не має імперативного 
характеру, оскільки в ній не акцентується увага на єдиному варіанті поведінки за 
допомогою слів «тільки, мусить, повинна» тощо. Звідси випливає, що принцип 
свободи договору має застосовуватися і до відносин, коли правомочна особа 
в силу тих чи інших обставин вважає доцільним на підставі правочину передати 
повноваження на реалізацію її особистих немайнових прав, якщо інше не 
встановлено в імперативних нормах законодавства.   

Виявлено, як зазначають окремі автори, економічні і демографічні кризи 
можуть загрожувати майбутньому існуванню держави та народу, тому потрібно 
враховувати істотну правову складову у договорах про застосування 
репродуктивних технологій, яка стосується особистих немайнових прав, і одним 
із способів застереження типових помилок – це нотаріальне посвідчення 
відповідних договорів, коли нотаріуси на підставі всебічного аналізу судових 
справ зможуть вдосконалювати наступні договори і таким чином у наступних 
відносинах права та обов’язки суб’єктів будуть більш виваженими і конкретними.  

Підрозділ 2.3. «Проблемні питання сімейних особистих немайнових прав 
в нотаріальних провадженнях» присвячено можливості врегулювання особистих 
немайнових відносин шлюбним договором та питанням особистих немайнових 
прав при посвідченні правочинів щодо дітей. 

Загальне сприйняття сімейних особистих немайнових прав і відповідних 
правовідносин в нотаріальних провадженнях слід структурувати у системній 
моделі нотаріальних процесуальних правовідносин та застосовувати у договорах, 
що відповідатимуть різним моделям сімейних договорів та їх окремим 
різновидам, які мають узгоджено визначати питання сімейних відносин. Автор 
проаналізував положення статті 93 СК та наголошує на нечіткості положень, що 
вживаються, та різних підходах до їх тлумачення. Інститут шлюбного договору із 
забороною регулювати особисті немайнові права, закріплений у СК у тому 
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вигляді, що він регулює тільки майнові відносини, втрачає свою сімейно-правову 
природу, перетворюючись більше в цивільно-правовий договір. З огляду на те, що 
сімейне законодавство дозволяє врегулювання особистих немайнових відносин 
договором, повинна бути надана можливість врегулювати особисті немайнові 
відносини і у шлюбному договорі, тому об’єктивно варто переглянути умови 
посвідчення шлюбного договору та його зміст відповідно до принципу свободи 
договору. 

Розглядаючи питання особистих немайнових прав при посвідченні 
правочинів щодо дітей та аналізуючи нотаріальну та судову практику, 
акцентовано увагу на проблемах порушення прав дитини у нотаріальній практиці. 
Підкреслюється існування суттєвої проблеми, пов’язаної із забезпеченням 
належного рівня охорони особистих немайнових прав та інтересів дітей, 
насамперед, малолітніх у нотаріальному процесі. Наголошено, що належний 
рівень охорони прав дитини у нотаріальному процесі потрібно покласти на 
незалежний орган, яким є орган опіки та піклування, задля чого необхідно внести 
відповідні зміни і в СК, і в Закон «Про нотаріат». Беручи участь у нотаріальному 
процесі у провадженні з посвідчення правочину та надаючи свій висновок 
представник органу опіки та піклування сприятиме забезпеченню дотримання 
у цьому процесі та посвідчуваному правочині саме інтересів дитини.  

У підрозділі 2.4. «Окремі аспекти особистих немайнових правовідносин 
у спадкових нотаріальних провадженнях» проаналізовано нотаріальні 
провадження, які мають відношення до спадкування особистих немайнових прав 
осіб. У роботі визначено, що можливість вчинення нотаріусом нотаріальних 
проваджень, пов’язаних із спадкуванням особистих немайнових прав, залежить, 
насамперед, від оборотоздатності окремих особистих немайнових благ та 
відповіді на питання чи можуть ці права входити до складу спадщини. 

Доведена необхідність законодавчої конкретизації немайнових відносин 
в процесі спадкування, лише за таких умов всі теоретичні напрацювання в галузі 
права будуть корисними для суспільства, інакше, юридична наука буде існувати 
лише для науковців, а не для фізичних та юридичних осіб. Тому положення про 
конкретизацію у законодавстві тих особистих немайнових прав, які спадкуються 
або ні, є об’єктивно необхідними для діяльності нотаріусів, суддів, адвокатів та 
інших фахівців, а також пересічних громадян. 

Досліджуючи форми розпоряджень особи на випадок смерті, що містять 
умови особистого немайнового характеру, встановлено, що недоцільним 
є застосування заповіту щодо реалізації спадкоємцями після смерті спадкодавця 
його окремих особистих немайнових прав, пов’язаних з похованням та 
використанням його тіла. Більш доцільним є використання у таких випадках 
інших форм вираження волевиявлення особи на випадок своєї смерті, наприклад, 
договірної.  

Поряд із заповітом, у якому може йтися про розпорядження спадкоємцями 
особистими немайновими правами спадкодавця, вони можуть стати предметом 
спадкових відносин у випадку, коли про них заявлять самі спадкоємці. 
Проблемність питання щодо належності певному спадкодавцю конкретних 
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особистих немайнових прав, включаючи, права на твори полягає в тому, що 
вартість творів мистецтва має властивість зростати після смерті їх автора. 
Спадкоємцям буває вигідно внести до свідоцтва про право на спадщину значну 
кількість творів, оскільки таким непрямим доказом можна підтвердити авторство 
покійного. Тому навіть, коли нотаріус в помешканні покійного вживає заходи до 
охорони його спадкового майна, в акті опису не повинно зазначатися авторство на 
твори мистецтва. 

Автором наголошено, що у Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами 
України не зазначено про можливість залучення експертів з певної галузі знань 
для оцінки інтелектуального потенціалу певних рукописів, вмісту комп’ютеру 
спадкодавця тощо. Однак, захист немайнових прав має відбуватися, як в період 
складання заповіту, так і при вжитті заходів до охорони спадкового майна, до 
якого можуть належати інтелектуальні продукти, які мають значну цінність для 
держави, а також фіксації переходу прав на такі елементи спадщини до 
спадкоємців. Тому ці питання мають бути регламентовані у Порядку вчинення 
нотаріальних дій нотаріусами України. 

У підрозділі 2.5. «Особисті немайнові правовідносини у нотаріальних 
провадженнях з посвідчення та засвідчення безспірних фактів» встановлено, що 
факти, які посвідчує нотаріус, можуть бути наслідком реалізації особистих 
немайнових прав, зокрема, на вільний вибір місця проживання чи свободу 
пересування. У зв’язку з цим, провадження з посвідчення юридичних фактів 
входять до переліку нотаріальних проваджень, в яких особисті немайнові права 
суб’єктів правовідносин знаходять свою охорону. 

Розглянуто питання наділення нотаріусів повноваженнями щодо 
забезпечення доказів, доцільність останнього полягає, зокрема, у більшій 
оперативності нотаріальної процедури фіксування певних юридичних обставин і, 
відповідно, доказів на майбутнє, у порівнянні із судовою процедурою їх 
забезпечення. Автором підкреслено, що перелік нотаріальних дій, який 
нормативно визначений у ст. 34 Закону не забезпечує інтереси практики щодо 
охорони особистих немайнових прав. Доцільним є розширення кола нотаріальних 
дій, насамперед, з метою забезпечення доказів, розміщених у мережі Інтернет. 
Більш доцільним у цьому випадку є вчинення такої нотаріальної дії як 
засвідчення вірності копії веб-сторінки. З цією метою підлягає уточненню 
положення ч. 3 ст. 47 Закону «Про нотаріат». 

Розділ 3 «Окремі аспекти особистих немайнових правовідносин 
у цивільному процесі» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1. Юрисдикція цивільних справ, що виникають з особистих 
немайнових правовідносин визначено, що чинне процесуальне законодавство, 
зокрема, й ЦПК, значно розширило поняття «юрисдикція», оскільки охопило, 
фактично, у змісті одного поняття як питання юрисдикції (підвідомчості), так 
і питання підсудності. Такий підхід не є науково обґрунтованим. Виокремлення 
законодавством підвидів юрисдикції (предметної, суб’єктної, територіальної та 
інстанційної) проведене за різними критеріями, не сприяє науковому аналізу. 
Якщо предметна та суб’єктна юрисдикція розмежовує юрисдикцію судочинства, 



  20

то територіальна та інстанційна юрисдикція проводять розмежування вже між 
судами, що розглядають справи в межах цивільного судочинства, тобто вже 
виокремленого виду судочинства за наведеними вище критеріями предметності та 
суб’єкта (підсудність). Розгляд їх як однотипних понять є неприйнятним.  

Доведено, що замість створення чітких правил юрисдикції судів і вирішення 
справ спеціалістами в певних галузях знань – суддями окремі вчені пропонують 
альтернативну юрисдикцію, яка орієнтує на хаос, коли дві однакові справи будуть 
знаходитися на розгляді в різних судах, а позивач обиратиме зручний для себе вид 
судочинства і відповідний суд. При впровадженні такої теоретичної гіпотези 
в норми процесуального законодавства вийде, що спеціалізація судів у різних 
видах судочинства не потрібна. Тому представляється важливим і необхідним 
більше уваги приділити розмежуванню компетенції судів у законодавстві 
і виробленню певних критеріїв, щоб це питання не вирішували самі суди 
у власних постановах, з урахуванням власних інтересів. 

Аналіз судової статистики, начебто, свідчить про невелику кількість справ, 
що виникають з немайнових правовідносин, у судовій практиці. Однак, така 
статистика є умовною. Значна кількість справ, що виникають з особистих 
немайнових правовідносин, за галузевою ознакою відображені у інших 
підрозділах статистичних матеріалів. Проблемні питання в статистичних звітах 
діяльності судів випливають з не зовсім чіткого формування поняття «особисті 
немайнові права» в нормах матеріального права, зокрема, в ЦК, СК та інших.  
Тому можна лише формально визначати, що втрачає особа при обмеженні її 
в дієздатності або при визнанні її недієздатною, однак, на нашу думку, тут варто 
говорити про основоположну свободу діяти на власний розсуд. Тому і такі справи 
слід розцінювати як пов’язані з особистим немайновим правом, що включає 
основоположну свободу тощо. 

Підрозділ 3.2. «Учасники цивільного судочинства у справах, що виникають 
з особистих немайнових правовідносин» присвячено визначенню переліку 
ймовірних сторін у цивільному процесі. Зокрема, запропоновано ч.1 ст. 46 ЦПК 
викласти в такій редакції: «1. Здатність мати цивільні процесуальні права та 
обов’язки сторони, третьої особи, заявника, заінтересованої особи (цивільна 
процесуальна правоздатність) мають усі фізичні і юридичні особи, держава, 
територіальна громада, а також інші суб’єкти чи утворення, визнані суб’єктами 
матеріальних правовідносин»; ч.2 ст. 48 необхідно було б викласти в такій 
редакції: «2. Позивачем і відповідачем можуть бути фізичні і юридичні особи, 
держава, територіальні громади чи інші суб’єкти чи утворення, визнані 
суб’єктами матеріальних правовідносин». 

Значна увага приділяється існуючій концепції посттанативних прав та 
визначена неможливість її відображення у законодавстві України в силу звичного 
тлумачення поняття «правоздатність» фізичної особи. Не можна говорити про 
безпосередні права покійної людини, але можна і потрібно встановлювати 
інтереси такої особи, що неодмінно визначатиметься при тлумаченні заповіту, 
умов договору довічного утримання тощо і буде відповідати концепції врахування 
інтересів ненародженої дитини. Досліджувалась проблема суб’єктів 
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посттанативних матеріальних прав та, відповідно, суб’єктів цивільних 
процесуальних правовідносин, що стосується не лише позивачів, але 
й відповідачів у справі. Що дало можливість дійти висновку про те, що смерть 
людини не призводить до абсолютного припинення її окремих особистих 
немайнових прав, ці права, на нашу думку, трансформуються в інтереси 
покійного, а забезпечується їх дотримання уповноваженим ним у заповіті 
виконавцем заповіту чи в інших розпорядженнях на випадок смерті особами, або 
ж визначеними законом особами. 

Розглядаючи питання належності відповідачів у справах про захист честі та 
гідності, акцентується увага на проблемі – чи є належними відповідачами у таких 
справах пошукові системи, які самостійно не поширюють інформацію, а лише 
індексують ті веб-сайти, які містять цю інформацію. Надання пошуковими 
системами інформаційних послуг з пошуку інформації в Інтернет, фактично, 
є нічим іншим, як сприянням її поширенню, донесенню інформації до споживача, 
розповсюдженню серед кола суб’єктів-користувачів мережі Інтернет. Через це 
власник пошукової системи не може бути ніким іншим у справі як відповідачем. 
Рішення суду стає обов’язковим до виконання особою, якщо вона брала участь 
в справі і щодо неї в рішенні міститься встановлене судом зобов’язання. Тому 
саме на власника пошукової системи може бути покладений обов’язок здійснити 
розшук відповідної інформації на всіх сайтах і її анулювання або за власний кошт 
здійснити розробку програми, яка здійснить розшук такої інформації та її 
знищить.  

Недосконалість положень ЦПК щодо кола учасників процесу у справах 
окремого провадження, зокрема, тих, що виникають з особистих немайнових 
правовідносин, проілюстровано на прикладі справ про надання особі 
психіатричної допомоги у примусовому порядку. Право на звернення із заявою до 
суду у справах про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку 
повинне також бути надане органу опіки та піклування, а також родичам хворого 
при дотриманні ними попереднього досудового порядку вирішення питання щодо 
відповідного звернення до суду з заявою самого лікаря-психіатра, наприклад, 
у тих випадках, коли лікар-психіатр відмовився від звернення до суду із заявою, 
або ж не розглянув її у встановлений законом строк. При цьому, задля запобігання 
зловживанням родичами своїми правами можна було б передбачити також 
справедливий розмір сатисфакції - відшкодування моральної шкоди, коли 
звернення до суду буде безпідставним. Але необхідно визнати, що прояв агресії, 
неадекватної поведінки особи відбувається в сім’ях, в місцях проживання тощо, 
тому саме такі особи, які постраждали від поведінки хворої людини, повинні мати 
право на звернення до суду. У справах про надання психіатричної допомоги 
у примусовому порядку необхідно передбачити обов’язкову участь адвоката, що 
має замістити обов’язкову участь прокурора. 

У підрозділі 3.3. «Окремі аспекти позовного провадження у справах, що 
виникають з особистих немайнових правовідносин» акцентовано, що у понятті 
позову тісно переплітається як матеріально-правові, так і процесуальні 
характеристики. Встановлено, що у структурі позову доцільно виокремлювати 
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предмет, підставу, сторін, зміст позову та доказовий матеріал, а також критерії 
для наступної класифікації позовів на малозначні - вартість матеріальної вимоги.  

Автором наголошено на необґрунтованості використаного у Законі «Про 
судовий збір» підходу щодо встановлення спеціальної підвищеної ставки 
судового збору за пред’явлення позовів про відшкодування моральної шкоди 
у справах про захист честі та гідності. З огляду на ту увагу, яку мають на сьогодні 
особисті немайнові права в системі усіх прав людини, держава повинна була б 
сформувати належні механізми відшкодування й моральної шкоди. Доцільно було 
б усунути можливі зловживання позивачів у таких справах через інші важелі, 
наприклад, через втілення у законодавстві більш детальних критеріїв обчислення 
моральної шкоди, аніж створення банальних перешкод людині у зверненні до 
суду за захистом порушеного права через безсилість держави у вирішенні цього 
питання. З аналізу судової практики встановлено, що українські суди 
не задовольняють в повному обсязі заявлений позивачем розмір моральної 
немайнової шкоди і, як правило, зменшують його, як мінімум, вдвічі. Тому такий 
спосіб вирішення питань немайнової шкоди важко назвати однозначно 
правильним. Якщо ЄСПЛ визнає, що точний підрахунок розміру моральної шкоди 
неможливий, то суд має брати до уваги аргументи обох сторін і на рівні їх 
співставлення визначати такий розмір у судовому рішенні. Більше того, в силу 
ст. 23 ЦК слід визнати, що будь-яке правопорушення завдає особі моральної 
шкоди, отже такий факт очевидний. Однак, додатково «заробляти» державі кошти 
на тому, що завдана шкода є немайновою, некоректно і суперечить ст. 3 
Конституції України.   

Автором підкреслено, що завданням науки на сьогодні є розробка механізмів 
якнайбільш широкого впровадження у законодавство та використання у практиці 
усіх тих можливостей, які надає для захисту матеріальних прав, насамперед, 
особистих немайнових, інститут превентивного позову. Задля цього, доцільно ще 
раз проаналізувати існуючі способи захисту особистих немайнових прав, 
визначити випадки більш доцільного запобігання порушенням цих прав, аніж їх 
відновлення, та внести пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства. 

У підрозділі 3.4. «Проблемні аспекти окремого провадження у справах, що 
виникають з особистих немайнових правовідносин» наголошується, що на 
сьогодні дослідження правової природи окремого провадження лише через 
визначення його відмінності від позовного провадження вже не виглядає 
прийнятним, з огляду на сучасний стан розвитку судових юрисдикцій. Внаслідок 
цього у науці впродовж останніх років доцільність віднесення тієї чи іншої справи 
до справ окремого провадження визначається через відповідність її цільовим 
характеристикам сфери правосуддя. Однак, і зазначений підхід не виглядає 
досконалим. Доцільно визначати також не лише це, а й те, чи відповідає ця справа 
правовій природі саме цивільного судочинства. 

Автором наголошено, що не всі справи про примусову госпіталізацію 
повинні розглядатися в порядку цивільного судочинства в окремому провадженні, 
більш прийнятним може стати розгляд частини таких справ в порядку позовного 
провадження або, навіть, адміністративної юрисдикції у випадках, коли хворі 
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тікають з лікувальних закладів в силу неналежного надання медичної допомоги 
або в інших випадках, а їх намагаються знову в примусовому порядку помістити 
до таких закладів.   

Підкреслено, що можливими в справах про примусову госпіталізацію 
є випадки вчинення злочинних дій, коли абсолютно здорову людину 
обмежуватимуть в свободах, а також застосовуватимуть до неї примусові заходи 
лікування. Тому вважаємо, що такі випадки мусять передбачати спеціальну 
сувору кримінальну відповідальність, а також мають застерігатися участю 
прокурора в таких справах. З віднесенням до цивільної юрисдикції для розгляду 
в окремому провадженні справ про видачу і продовження обмежувального 
припису погодися не можна. Такі справи повинні розглядатися у позовному 
провадженні за спеціально визначеною процедурою. 

В роботі обґрунтовано, що необхідно застерігати випадки відновлення 
політичних переслідувань громадян за допомогою психіатричної «допомоги», як 
це було за часів радянської влади, коли політичних опонентів переслідували 
шляхом примусового поміщення їх до психіатричних лікарень. Тому не можна не 
враховувати позицію законних представників з приводу примусового поміщення 
особи до психіатричного закладу, а також прокурора. Вважаємо також, що заява 
лікаря-психіатра про проведення психіатричного огляду особи у примусовому 
порядку, про надання особі амбулаторної психіатричної допомоги та її 
продовження в примусовому порядку, а також заява представника закладу 
з надання психіатричної допомоги про госпіталізацію особи до закладу з надання 
психіатричної допомоги у примусовому порядку та заява про продовження такої 
госпіталізації різні за терміновістю їх розгляду, а також вони мають розглядатися 
узгоджено з питаннями обмеження в дієздатності та визнанням особи 
недієздатною. 

Розділ 4 «Специфіка примусового виконання особистих немайнових 
обов’язків» складається з п’яти підрозділів. 

У підрозділі 4.1. «Загальна характеристика порядку примусового виконання 
виконавчих документів немайнового характеру» обґрунтовано, що причини 
невиконання в добровільному порядку судових рішень взаємопов’язані між 
собою. До них відносяться: прогалини системи виконавчого провадження, 
і ступінь довіри громадян до судової системи, і рівень правосвідомості, правовий 
нігілізм тощо. Тому недостатньо лише вдосконалити процедуру виконавчого 
провадження, оскільки внести зміни чи прийняти новий закон це не є гарантією 
зміни свідомості суспільства і добровільного виконання, дотримання норм права. 
Необхідно діяти у комплексі: підвищувати рівень правосвідомості, правової 
культури, змінювати ставлення до прав і свобод інших осіб, до їх відновлення у 
випадку порушення, в тому числі, добровільного виконання рішень судів та інших 
уповноважених органів тощо. Необхідно популяризувати правомірну поведінку, 
свідоме розуміння прав і обов’язків. 

Досліджено заходи примусового виконання рішень немайнового характеру, 
визначається їх поняття та функції, досліджуються проблеми їх нормативного 
закріплення. Автором встановлено, що рішення, які виконуються згідно норм 
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глави VIIІ можна поділити на дві групи: 1) рішення немайнового характеру, 
2) рішення зобов’язального характеру, що зобов’язують боржника вчинити певні 
дії. У зв’язку з цим не всі рішення, виконання яких віднесено законодавцем до 
глави VIIІ, підпадають під ознаку «немайновості», а тому вбачається необхідним 
застосування більш узагальнюючої назви цієї глави – «Виконання рішень, за 
якими боржник зобов’язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх 
вчинення». 

Розглядаючи виконання рішень у немайнових спорах, акцентується увага на 
особливостях процедури виконавчого провадження та на примусовому виконанні 
такої категорії справ. Досліджена правова природа астренту та особливості його 
запровадження. Доведено, що астрент не є засобом примусового виконання 
рішення, хоча взаємопов’язаний з ними, він є додатковим стимулом, чи скоріше 
засобом впливу на боржника, який розуміючи наслідки невиконання рішення 
виконує його самостійно, а саме вчиняє певні дії або утримується від їх вчинення. 
Таким чином астрент забезпечує виконання боржником основного зобов’язання 
та має залежати від ступеня супротиву боржника. А оскільки стягувач 
є суб’єктом, який безпосередньо зазнає збитки у випадку невиконання (чи 
тривалого невиконання) рішення, тому сума сплаченого астренту буде належною 
сатисфакцією за затримку у виконанні рішення. 

Підрозділ 4.2. «Примусове виконання особистих зобов’язань, зумовлених 
сімейними відносинами» присвячено питанням примусового виконання рішення 
суду про відібрання дитини та передання її на виховання іншим особам (органам) 
та примусове виконання рішення суду про встановлення побачення з дитиною, 
рішення про усунення перешкод у побаченні з дитиною. 

Автором обгрунтовано, що державний виконавець може звернутися до суду 
з заявою про поміщення дитини в дитячий або лікувальний заклад, виключно 
у випадках, коли виникає безпосередня загроза життю або здоров’ю дитини, або 
дитина потребує лікування чи отримує неналежний догляд і піклування. У зв’язку 
з цим, використання зазначеної норми державним виконавцем в інших випадках 
є забороненим, оскільки порушує права дитини. 

Наголошено, що для дотримання статті 16 Конвенції про права дитини, 
жодна дитина не може бути об'єктом свавільного або незаконного втручання 
в здійснення її права на особисте і сімейне життя, недоторканність житла, 
таємницю кореспонденції або незаконного посягання на її честь і гідність. Тому 
при виконанні таких категорій рішень як відібрання дитини, необхідним 
є збереження конфіденційності інформації, яка може стати відомою під час 
виконавчого провадження. Та неприпустимим є приниження честі і гідності дітей 
під час примусового виконання рішення. 

У роботі підкреслено, що інтереси та думка дитини обов’язково мають бути 
враховані при примусовому виконанні рішення про встановлення побачення 
з дитиною, рішення про усунення перешкод у побаченні з дитиною. Тому, 
наприклад, відмову дитини спілкуватися із стягувачем не можна розцінювати як 
невиконання рішення боржником. При виконанні таких рішень, має бути 
передбачена заборона застосування фізичної сили до дитини. 
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Встановлено, що боржник може по різному чинити перешкоди у виконанні 
рішення про відібрання дитини, це може бути і фізична протидія, різні прояви 
агресії, утримання дитини, тому в таких випадках залучення працівників поліції 
є необхідним, а у зв’язку з цим потребує доповнення переліку випадків залучення 
поліцейських під час примусового виконання рішень, передбачених Порядком 
взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України 
та органів і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень 
інших органів. 

Обґрунтовано, що оскільки дитиною визнається особа віком до 18 років 
(якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої 
раніше), то виконання рішення про відібрання дитини необхідно проводити із 
врахування віку дитини. Залежно від віку дитини (малолітня чи неповнолітня) 
змінюються і соціально-психологічні аспекти взаємодії між дитиною та 
дорослими. Конвенція про контакт з дітьми (ETS №192) у ст. 6 зазначає, що 
дитина, яка відповідно до внутрішнього законодавства є достатньо свідомою, за 
винятком, коли це явно суперечить її інтересам, має право: - одержувати всю 
суттєву інформацію; - отримувати консультації; - висловлювати свою думку. 
Враховуючи це, під час виконання такої категорії рішень, дитина вправі отримати 
всю інформацію щодо вчинюваних дій та їх правових підстав, ставити запитання 
та отримувати відповіді із врахуванням віку дитини. 

У підрозділі 4.3. «Адресні допустимі межі примусу при невиконанні 
особистих немайнових зобов’язань, що випливають із трудових відносин» 
проаналізовані терміни «негайно» та «невідкладно» та наголошено на 
необхідності закріплення строку, який буде конкретизувати термін «невідкладно». 

У роботі виокремлюються особливості виконання рішень про поновлення на 
роботі незаконно звільненого або переведеного працівника. Завдяки 
вищезазначеним особливостям, законодавець спонукає боржника до 
добровільного та швидкого виконання рішення суду про поновлення на роботі 
одразу після оголошення рішення в судовому засіданні, в свою чергу, 
передбачаючи можливість звернення стягувача до ДВС з метою контролю за 
виконанням рішення суду та застосування штрафних санкцій в якості заходів 
примусу та можливості притягнення до кримінальної відповідальності боржника 
у випадку невиконання рішення. 

Доведено, що негайне виконання полягає у тому, що рішення набуває 
властивостей обов’язковості з часу його проголошення у судовому засіданні та 
відповідно, його належного оформлення, і полягає у скороченні строків відкриття 
виконавчого провадження та строків порядку виконання. 

У зв’язку з вищенаведеним тлумаченням та законодавчої невизначеності, 
вбачається необхідним закріпити строк, який буде конкретизувати термін 
«невідкладно» та викласти ст. 65 Закону «Про виконавче провадження» 
у наступній редакції: 

«1. Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або 
переведеного працівника виконується невідкладно, не пізніше наступного 
робочого дня, в порядку, визначеному статтею 63 цього Закону». 
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Підрозділ 4.4. «Особливості примусового виконання особистих немайнових 
зобов’язань, які випливають із житлових відносин» присвячено аналізу виконання 
рішень про вселення та про виселення. Досліджено поняття «примусове 
вселення» та «виселення», суб’єкти зазначених правовідносин, проблемні питання 
повторного вселення тощо. Зокрема, підкреслено, що при зверненні до 
державного виконавця про повторне вселення, стягувач має довести: по-перше, 
що йому перешкоджають у подальшому проживанні (перебуванні), а по-друге, що 
перешкоджання чинить саме боржник. Якщо ж проживанню перешкоджає особа, 
яка не є боржником, виконавець не здійснює повторне примусове вселення та 
виконавче провадження не відновлюється. У цьому випадку, питання про 
вселення стягувача вирішується тільки в судовому порядку. Отже, відновлення 
виконавчого провадження можливе лише при доведенні стягувачем зазначених 
обставин. Разом з тим, з аналізу судової практики вбачається, що виконавче 
провадження може бути відновлене, якщо перешкоджають вселенню особи, які не 
є боржниками, але вони не мають права проживати у спірному приміщенні. Тому, 
фактично, боржник зобов’язаний відповідати за дії осіб, які незаконно 
проживають у спірному приміщенні.  

Для усунення порушення прав стягувача щодо повторного вселення 
необхідно розширити коло суб’єктів, дії яких щодо перешкоджання подальшого 
проживання стягувача, можна розцінювати як перешкоджання боржника, 
наприклад, члени його сім’ї – другий з подружжя, інші особи, що проживають 
в приміщенні тощо. Необхідно провести ґрунтовне дослідження цього питання та 
запровадити відповідні зміни у законодавство. 

Розглянуто питання повноти примусового виконання рішення про 
вселення в аспекті надання стягувачу доступу до всіх приміщень загального 
користування. Також наголошено, що при виконанні рішення про виселення 
(або про вселення) для проникнення до приміщення, що зазначене у рішенні 
суду, виконавцеві не потрібно звертатися до суду з поданням про вирішення 
питання про примусове проникнення до житла, для виконання рішення про 
виселення, достатньо лише самого рішення суду про виселення боржника (або 
про виселення).    

Запропоновано передбачити статтею 66 Закону України “Про виконавче 
провадження” порядок виконання не тільки рішення про виселення боржника, але 
й про звільнення боржником нежитлового приміщення та змінити назву статті 66 
на “Виконання рішення про виселення боржника (звільнення нежитлового 
приміщення)”. Підтвердженням цієї тези також може слугувати практика ЄСПЛ, 
якою термін «житло» тлумачиться набагато ширше, ніж в українському 
законодавстві.   

У підрозділі 4.5. «Порядок виконання рішень, за якими боржник зобов’язаний 
вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення» аналізується загальний 
порядок виконання такої категорії рішень, визначаються строки та особливості 
кожного етапу виконання.  

Досліджується судова практика та ускладнення, які можуть виникнути на 
шляху виконання. Так, навіть у випадку, коли для виконання рішення участь 
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боржника не потрібна, наприклад, коли всі роботи повинні провести 
представники газопостачання, а боржник лише зобов’язаний допустити 
працівників до житлового будинку, але фактично без боржника виконати рішення 
неможливо, оскільки законодавством не передбачено порядку входження 
виконавця до приміщення при примусовому виконанні зазначеної категорії 
рішень. Тому це питання потребує детального дослідження та аналізу з метою 
внесення відповідних змін у законодавство. 

Встановлено, що в одному судовому рішенні можуть бути передбачені як 
активні дії боржника (передати дублікати ключів від вхідних дверей), так 
і пасивні (зобов’язання не чинити перешкод у користуванні приміщенням), чи, 
наприклад, усунути перешкоди (шляхом демонтування будівель) та не чинити 
перешкоди у користуванні земельною ділянкою тощо. Відповідно, ч. 1 статті 63 
закону необхідно викласти в такій редакції: 

«1. За рішеннями, за якими боржник зобов’язаний особисто вчинити певні дії 
(та) або утриматися від їх вчинення, виконавець наступного робочого дня після 
закінчення строку, визначеного частиною шостою статті 26 цього Закону, 
перевіряє виконання рішення боржником. Якщо рішення підлягає негайному 
виконанню, виконавець перевіряє виконання рішення не пізніш як на третій 
робочий день після відкриття виконавчого провадження». 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення усіх попередніх наукових 
досліджень особистих немайнових правовідносин, з точки зору матеріального 
права. Концептуальна відмінність даної наукової праці від зазначених вище, 
полягає в тому, що автором зроблена спроба прослідкувати трансформацію  
особистих немайнових правовідносин в різних юрисдикційних процесах, що 
пов’язані з охороною, захистом та відновленням особистих немайнових прав 
фізичних та юридичних осіб, а також виникненням нових немайнових відносин  
між  клієнтом (заявником ) та нотаріусом, судом та виконавцем, при здійсненні 
останніми  юрисдикційної функції. Саме такий напрям дослідження особистих 
немайнових правовідносин, через призму цивілістичного (нотаріального, 
цивільного і виконавчого) процесу, дав позитивні результати і дозволив зробити 
низку нових теоретичних висновків, які орієнтовані на удосконалення охорони 
і захисту прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, а також припинення 
правопорушень та відновлення їх прав. На базі отриманих висновків були також 
розроблені пропозиції з удосконалення законодавства та практичних аспектів 
діяльності суддів, нотаріусів та виконавців.   

1. Додатково обґрунтовано, що немайнові правовідносини в різних галузях 
права мають спільні ознаки, ґрунтуються на положеннях Конституції, і через це 
вимагається єдине управління ними шляхом узгодженого застосування 
універсальних та різних галузевих форм регулювання. Зазначене, фактично, 
підтверджує існування у праві України самостійного утворення – міжгалузевого 
правового інституту, який базується на положеннях цивільного права та має 
враховувати специфіку норм різних галузей права, що врегульовують особисті 
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немайнові правовідносини. Таке сприйняття немайнових відносин дозволяє 
усувати прогалини в їх регламентації та удосконалювати їх охорону, захист та 
відновлення. 

2. В роботі обґрунтована доцільність фіксації згоди на донорство 
у договірній формі. У разі посвідчення договору про донорство, з урахуванням 
стану здоров’я, у якому може знаходитися особа, нотаріус може вчиняти таку 
нотаріальну дію у лікарні, тому раціонально посвідчувати його у присутності двох 
свідків та додатково крім договору, згода може бути висловлена в усній формі та 
зафіксована технічними, зокрема, аудіо-відео засобами. Запропоновано у Порядку 
вчинення нотаріальних дій нотаріусами України закріпити зазначену вище 
процедуру посвідчення договору про донорство, якщо він посвідчується 
нотаріусом в лікарні, тобто за місцем знаходження донора. 

3. Комплексно розглядаючи немайнові відносини, які складаються 
у цивілістичному процесі, необхідно виділити їх специфічні риси, які властиві 
нотаріусам, суддям та виконавцям щодо оцінки правової ситуації, яка спонукала 
особу до вступу з ними у відносини. Але останні не повинні виявляти своє 
відношення до особи, будь-яким чином принижувати її честь і гідність, прямо або 
приховано натякати на її недоліки, а також не допускати такої поведінки 
у відносинах між учасниками процесу. Ці положення закріплені у правилах етики 
як суддів, так і нотаріусів, виконавців, але їх важко фіксувати, якщо не вести аудіо 
і відео-фіксацію їх діяльності і не визнавати такі порушення достатньою 
підставою для притягнення цих посадових осіб до дисциплінарної та іншої 
відповідальності. Тому до останнього часу зазначені положення залишаються 
декларативними, а немайнові права громадян доволі часто порушуються 
посадовими особами.  

4. В роботі комплексно проаналізовано місце немайнових 
правовідносин в цивілістичному процесі і зроблено значну кількість 
висновків, які стосуються поліпшення охорони, захисту і відновлення 
немайнових прав осіб, включаючи, нотаріальний, цивільний і виконавчий 
процеси, які у сукупності та окремо доводять істотні проблеми 
з врегулюванням і застосуванням на практиці немайнових прав та навіть 
«протиборство» таких прав. Так, в деяких справах окремого провадження 
виявлено конфлікт немайнових прав одних осіб по відношенню до 
немайнових прав та інтересів інших осіб, а саме у випадку небажання особи 
лікуватися у протитуберкульозному закладі, що, по суті, є правом такої 
особи та йому, фактично, протиставляються немайнові права та інтереси 
інших осіб на безпечне довкілля і вимога про примусову госпіталізацію до 
протитуберкульозного закладу. Отже, такі справи мають в своєму змісті спір 
про право, а не встановлення окремого юридичного факту. Так само важко 
погодитися з віднесенням справ про видачу і продовження обмежувального 
припису до справ окремого провадження, оскільки і тут відчувається 
конфлікт немайнових прав і його пропонують вирішити лише шляхом 
обмежувального припису і без розгляду факту правопорушення та ліквідації 
його наслідків, зокрема, відшкодування збитків тощо.   
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5. Значну увагу в дисертації приділено охороні і захисту немайнових 
і майнових прав в нотаріальному процесі та, зокрема, запропоновано передбачити 
обов’язкову нотаріальну форму щодо таких правочинів як договори донорства, 
окремих правочинів щодо надання правової допомоги, договорів на проведення 
окремих дослідів, стерилізації особи, договору про передачу особистих паперів, 
оскільки цивільне законодавство досить спрощено підходить до форми 
правочинів, зокрема, договорів, предметом яких є здійснення особами належних 
їм особистих немайнових прав, на відміну від правочинів щодо реалізації 
належних їм майнових прав. Для належної охорони і захисту прав малолітніх та 
неповнолітніх дітей, зокрема, під час укладання правочинів сформульовані певні 
застереження щодо обов’язкової їх участі в процесі укладання договорів про 
проживання дитини з одним із батьків та спеціальних способів фіксування їх 
згоди на його посвідчення тощо.  

6. Встановлено, що у матеріальному праві, зокрема у Цивільному та 
Сімейному кодексах України, які мають істотний вплив на нотаріальну 
процедуру підходи до визначення статусу чотирнадцятирічної дитини не 
узгоджені між собою. Політика держави щодо дітей, у перехідний період їх 
розвитку, неоднозначна щодо наділення останніх таким колом свобод як: 
свободою пересування, свободою вибору місця проживання. Але для реалізації 
таких свобод, від дитини нічого не вимагається. У зв’язку з цим, автором 
запропоновано, у нормативних актах щодо прав чотирнадцятирічної дитини, яка 
має власний достатній дохід, визначитися з питанням щодо надання їй повної 
цивільної дієздатності та регламентації на законодавчому рівні місця її 
проживання, оскільки контролювати і відповідати за дитину, яка має свободу 
пересування, батьки та інші особи не здатні тощо. Також слід внести відповідні 
зміни до ЦК та узгодити їх із нормами Закону України «Про нотаріат», 
Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, зокрема, як це 
передбачено ч. 2 ст. 47 ЦПК, тобто з 14 років, особа, яка має власний достатній 
дохід, може вчиняти самостійно правочини, які виникають з відносин, у яких 
вони особисто беруть участь, якщо інше не встановлено законом, наприклад,  
14-річна дитина може звертатися до нотаріуса за посвідченням факту, що вона 
є живою, тотожності з особою, яка зображена на фотокартці, передачею 
документів на зберігання, засвідчення підпису, копії з документа, засвідчення 
перекладу. 

7. Встановлено, що форма довіреності ліпше відповідає характеру 
відносин, коли дитина їде на відпочинок з дідом і бабою або іншими близькими 
родичами. Коли ж за кордон дитина їде з туристичною групою, спортивною 
командою або в складі ансамблю тощо, коли таку групу дітей буде 
супроводжувати особа, яка не користується довірою батьків, то вид згоди на 
перетинання дитини з такою особою має бути викладений в договорі про 
надання туристичних послуг, підписаний з іншої сторони юридичною особою, 
спортивною або іншою організацією, яка бере на себе відповідальність за 
дитину та деталізує умови перебування за кордоном, питання покриття усіх 
можливих витрат тощо. Сучасна ж згода батьків на перетинання кордону 
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не виправдано спрощує реальні і складні правовідносини, замість їх деталізації. 
Це положення, на нашу думку, є досить актуальним в контексті торгівлі 
людьми і зменшення віку для самостійного перетинання кордону з 18 років до 
16 у ст. 313 ЦК, що не «вписується» в політику боротьби з таким явищем 
в Україні, оскільки при низькому рівні життя населення України представляє 
істотну небезпеку для дітей в такому віці. 

8. Встановлено, що у ст. 92 СК обмежується право неповнолітніх на 
безпосереднє укладення шлюбного договору до реєстрації шлюбу, оскільки 
в цьому випадку потрібна письмова згода їх батьків або піклувальників, 
засвідчена нотаріусом. Вважаємо, що дане положення абсолютно не узгоджується 
з реальними правовідносинами, оскільки шлюб накладає на подружжя і без 
шлюбного договору певні зобов’язання, але лише з моменту реєстрації шлюбу 
особи набувають повної дієздатності і починає діяти шлюбний договір. Схема 
відносин, коли батьки або піклувальники дозволяють або забороняють укладати 
договір без ознайомлення з його змістом, просто нелогічна і такі вимоги 
законодавства мають бути змінені. 

9. Визначено, що нотаріуси мають відпрацювати шлях щодо реального 
забезпечення права дитини бути вислуханою батьками, іншими членами сім'ї, 
посадовими особами з питань, що стосуються її особисто, а також питань сім'ї 
(ч. 1 ст. 171 СК) і відтворення цього механізму у процедурі посвідчення ними 
правочинів. Так, діти у 10-річному віці ще не знають такого поняття як паспорт, 
особистий підпис і, відповідно, надану дитиною згоду буде складно зафіксувати 
у договорі. Тому вважаємо доцільним посвідчення такого договору здійснювати 
при свідках або із залученням представників органу опіки та піклування, щоб 
зафіксувати згоду або заперечення дитини. При нотаріальному посвідченні 
правочинів щодо особистих немайнових прав дитини необхідно передбачити 
участь у нотаріальному процесі органу опіки та піклування, задля чого необхідно 
внести відповідні зміни в Сімейний кодекс України, і в Закон України «Про 
нотаріат». 

10. Обґрунтовано, що у разі видачі свідоцтва про право на спадщину на твори 
мистецтва покійного існує два варіанти вирішення цього питання: 1) нотаріус 
отримує від спадкоємців додаткові докази на підтвердження факту авторства 
спадкодавця на твори, що входять до складу спадщини; 2) нотаріус фіксує 
знайдений твір без встановлення авторства, оскільки у видатного митця 
потенційно можуть знаходитися твори інших відомих авторів для їх оцінки, 
надання рецензії тощо. У разі виникнення спору зі спадкоємцями з цього приводу 
нотаріус має відмовляти у вчиненні нотаріальної дії на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 
Закону «Про нотаріат» у зв’язку з неподанням відомостей (інформації) та 
документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії. 

11. При аналізі захисту немайнових прав в цивільному процесі, зокрема, 
встановлено, що у разі віднесення спорів, які виникають з особистих немайнових 
правовідносин, до малозначних відсутній такий об’єктивний критерій як ціна 
позову. Тому вирішення цього питання потребує детального аналізу усіх обставин 
справи, доказів, врахування позиції сторін, сутності і змісту заперечень проти 
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позову та інших документів, а також практики Європейського суду з прав 
людини. Поверхневий аналіз може призвести до суттєвого порушення прав 
суб’єктів процесуальних правовідносин через неможливість їх скористатися тими 
процесуальними гарантіями, які надає розгляд справи в порядку загального 
позовного провадження. 

12. Значна кількість висновків в роботі стосується й відновлення або 
компенсації немайнових прав у виконавчому провадженні. Встановлено, що 
заходи примусового виконання, які зобов’язують боржника вчинити певні дії або 
утриматись від їх вчинення, виконують кілька функцій: 1) попереджувальну – не 
чинити перешкоди при виконанні рішення; 2) стимулюючу – сприяють 
виконанню рішення; 3) забезпечувальну - примусове виконання у передбачених 
законом випадках. 

13. Доведено, що спростування і право на відповідь, а також право на 
відшкодування, а точніше компенсацію завданої моральної шкоди мають 
розцінюватися як зміст позову, предметом позову є особисте немайнове право, 
підставою позову є порушення такого права внаслідок дій або бездіяльності однієї 
чи декількох осіб, тому можливість вибачення – це варіант мирного врегулювання 
відносин з позивачем, який може запропонувати відповідач. Суд же не може 
призначити в рішенні публічне вибачення відповідача, оскільки здійснити 
примусове вибачення неможливо. Можна зобов’язати відповідача особисто 
прочитати текст спростування по телебаченню, радіо, опублікувати в газеті тощо, 
але механізму особистого примусового вибачення в законодавстві 
не передбачено. Доводимо ситуацію до реалізації, зокрема, по телебаченню 
правопорушник говорить одне єдине слово – вибачаюсь і таким чином рішення 
суду формально буде виконане, оскільки де факто вибачення мало місце, але чи 
задовольнить таке безадресне і неперсоніфіковане вибачення позивача? Подібне 
вибачення з елементами зловживання правом може бути реалізоване 
й у комедійній формі – зі сміхом, жартами, що нагадуватиме ще більше знущання 
над позивачем, хоча слово вибач буде звучати. Тому представляється не 
раціональним застосовувати абстрактне поняття «вибачення» в судовому рішенні. 

14. Обґрунтовано, що при виконанні рішення про вселення для забезпечення 
проживання (перебування) стягувача у приміщенні, необхідно покласти на 
державного виконавця обов’язок забезпечити можливість доступу стягувача до 
всіх приміщень загального користування та передбачити, що виконавець має 
пересвідчитись, що вселення відбувається на житлову площу спірного 
приміщення, оскільки тільки тоді можна вести мову про належне виконання 
рішення про вселення. Особа, яку вселяють, має право користуватися не лише 
житловими приміщеннями, але й підсобними приміщеннями та санітарно-
технічним устаткуванням. При цьому, виконавець має забезпечити стягувача 
повним комплектом ключів та перевірити, що ключі дійсно від приміщення, в яке 
відбувається вселення, пересвідчитися, що боржником передані ключі від всіх 
приміщень, якими має право користуватися стягувач, чи надати можливість 
стягувачу замінити замки від яких немає ключів, чи, якщо боржник не надає їх, 
демонтувати засови тощо. У випадку, коли боржник не передає стягувачу всі 
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комплекти ключів, не можна вести мову і про добровільне виконання боржником 
рішення про вселення у випадку, коли доступ стягувача до приміщення буде мати 
одноразовий характер. 

15. В роботі мають місце й численні пропозиції з удосконалення законодавства 
щодо регламентації немайнових прав, а саме ЦК, ЦПК, Сімейного кодексу, законів 
України «Про нотаріат», «Про виконавче провадження» тощо. Зокрема, виявлено, 
що для охорони немайнових прав у Законі України «Про нотаріат» необхідно 
сформувати суб’єктів, які наділяються відповідними правами, а у ч. 3 ст. 47 цього ж 
Закону йдеться про те, що для вчинення нотаріальних дій не приймаються 
документи, які містять відомості, що принижують честь, гідність та ділову 
репутацію фізичної особи або ділову репутацію юридичної особи, але у ст. 78 цього 
ж Закону згадуються лише честь і гідність людини. Така сама колізія має місце 
і у ст. 84 Закону у порівнянні з ч. 3 ст. 47 цього ж Закону, тому запропоновано шляхи 
усунення цих та інших недоліків законодавства, а також представлені конкретні 
норми, якими варто доповнити нормативні акти. Так, запропоновано доповнити 
перелік заходів примусового виконання ст. 10 Закону «Про виконавче провадження» 
додатковими положеннями: 

5) примусове виконання рішень, що зобов’язують боржника вчинити певні 
дії або утриматись від їх вчинення; 

6) інші заходи примусового характеру, передбачені цим Законом. 
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міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, МОН України, Київ, 2019.  

Дисертація присвячена комплексному аналізу реалізації особистих 
немайнових правовідносин в цивілістичному процесі, що має гарантувати надійну 
охорону, захист і відновлення цих прав. Проаналізовано поняття особистих 
немайнових правовідносин, їх структурні елементи та правове регулювання 
в цивілістичному процесі. Досліджено питання реалізації особистих немайнових 
правовідносин в нотаріальному процесі, зокрема, у нотаріальних провадженнях 
при посвідченні правочинів, з посвідчення та засвідчення безспірних фактів, 
сімейних та спадкових нотаріальних провадженнях тощо. 

Окрему увагу приділено особистим немайновим відносинам у цивільному 
процесі і зроблені пропозиції з уточнення юрисдикції цивільних справ, що 
виникають з особистих немайнових правовідносин, розкриті проблемні аспекти 
віднесення справ до окремого провадження, коли в їх змісті має місце спір про 
право матеріальне, що обумовлює їх належність до позовного провадження тощо. 

Визначено недоліки законодавства в сфері виконання рішень немайнового 
характеру та сформульовано пропозиції щодо вдосконалення його положень. 
Приділено увагу загальним і спеціальним правилам вчинення виконавчих 
проваджень, принципам виконавчого процесу тощо. 

Ключові слова: особисті немайнові правовідносини, особисті немайнові 
права, нотаріус, суд, виконавець, нотаріальний процес, цивільний процес, 
виконавчий процес. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Бондарь И.В. Теоретические основы личных неимущественных 

правоотношений в цивилистическом процессе. - На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.03 - гражданское право и гражданский процесс; семейное 
право; международное частное право. - Киевский национальный университет 
имени Тараса Шевченко: МОН Украины, Киев, 2019. 

Диссертация посвящена комплексному анализу реализации личных 
неимущественных правоотношений в цивилистическом процессе, который 
должен гарантировать надежную охрану, защиту и восстановление этих прав.  

Проанализированы понятия личных неимущественных правоотношений, их 
структурные элементы и правовое регулирование в цивилистическом процессе. 
Исследован вопрос реализации личных неимущественных правоотношений 
в нотариальном процессе, в частности, в нотариальных производствах при 
удостоверении сделок, удостоверения бесспорных фактов, семейных 
и наследственных нотариальных производствах и другие. 

Особое внимание уделено личным неимущественным отношениям 
в гражданском процессе и сделаны предложения по уточнению юрисдикции 
гражданских дел, возникающих из личных неимущественных правоотношений, 
раскрыты проблемные аспекты отнесения дел к особому производству, когда в их 
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содержании имеет место спор о праве материальном, что обусловливает их 
принадлежность к исковому производству. 

Определены недостатки законодательства в сфере исполнения решений 
неимущественного характера и сформулированы предложения по 
совершенствованию его положений. Уделено внимание общим и специальным 
правилам совершения исполнительных производств, принципам исполнительного 
процесса и другие. 

Ключевые слова: личные неимущественные правоотношения, личные 
неимущественные права, нотариус, суд, исполнитель, нотариальный процесс, 
гражданский процесс, исполнительный процесс. 

 
SUMMARY 

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

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

The dissertation for the degree of the doctor of legal sciences, speciality 12.00.03 
«Civil Law and Civil Procedure; Family Law; International Private Law». Taras 
Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of 
Ukraine, Kyiv, 2019. 

The thesis work is focused on the comprehensive analysis of realization of 
personal non-property legal relations in the civilistic process, which should guarantee 
reliable safeguarding, protection and restoration of these rights. It is in the notary, civil 
and enforcement processes, together constituting the civilistic process, where the 
efficiency of the regulation of norms of property rights and the problems faced by 
individuals exercising their non-property rights manifest themselves. Therefore, the 
concept of personal non-property legal relations, their structural elements and legal 
regulation were analyzed from the perspective of their application in the civilistic 
process. 

Thus, the theoretical background of personal non-property legal relations in 
civilistic process should be understood as a multidimensional category, based on civil 
and other branch-specific material legal relations, with procedural property and non-
property relations added, which integrate the features of protection, safeguarding and 
restoration as well as ensure verification of the efficiency of legislative regulation of 
non-property relations as well as the fact that significant scope of information is 
generated to potentially form a basis for improving the relevant legislation and the 
practice of its application. 

It was proposed to introduce a new concept of “mixed personal non-property 
rights”, considering the fact that current division of personal non-property rights into 
absolute and relative ones does not meet the civilistic process needs for the appropriate 
terminology and simplifies the perception of non-property rights, relevant non-property 
responsibilities and interests, which induce the person to protect, safeguard and seek 
restoration of violated non-property rights. Absolute rights must be personified in the 
procedural branches of legal science and be “transformed” in real cases: when a specific 
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individual whose non-property rights are violated confirms the fact of legal offense, 
he/she needs to confirm the fact that he/she enjoys relevant rights and has legal relations 
with a specific counterpart. Significant part of other legal circumstances requires 
consideration as well: the way a legal offense was conducted, in what conditions, 
whether the legal offense persists until the case is resolved, what are the results caused 
by the legal offense, what means should be applied to stop the offense, restore violated 
rights and compensate material and moral damage caused etc. Therefore, the fact of 
violation of the non-property right can cause the occurrence of new complex property 
and non-property legal relations that entails the participation of judges, lawyers, and 
executors in the protection and restoration of this right, i.e. “layering” of new legal 
relations over the original property right being violated leads to its transformation and 
makes it mixed. 

The thesis work explores problems of realization of personal non-property legal 
relations in the notarial process, in particular, in notarial procedures of certifying 
transactions and deeds, certifying and witnessing of indisputable facts, family and 
inheritance notarial proceedings, etc. It was proposed to create a mandatory notarial 
form for such deeds as donation agreements, certain legal assistance agreements, 
agreements on conducting specific trials, agreements on sterilization of an individual, 
personal papers transfer agreements, since civil law has a rather simplified approach to 
the form of transactions, in particular, agreements the subject of which is the 
individuals’ exercising their personal non-property rights, as opposed to the transactions 
for the realization of their property rights. To ensure duly safeguarding and protection of 
the rights of minors and the underage children, in particular, when concluding specific 
deeds, there were defined certain cautions on the obligatory participation of minors and 
underage children’s during conclusion of agreements on a child’s living with one parent 
as well as applying special means of recording their consent to witness, etc. 

Special attention was given to personal non-property legal relations in the civil 
process, and it was proposed to clarify the jurisdiction of civil cases arising from 
personal non-property legal relations; there were disclosed certain problematic aspects 
of cases’ referral to specific proceedings, when the content of such civil cases contains 
a dispute about the right, that categorizes these cases as subject to action proceedings etc. 

The defects of legislation in the field of enforcement of non-property judgements 
were identified; proposals for improvement of its provisions were formulated. A lot of 
attention was given to the general and special rules of execution of enforcement 
proceedings, the principles of the enforcement process, etc.   

Keywords: personal non-property legal relations, personal non-property rights, 
notary, court, executor, notarial process, civil process, enforcement process. 
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