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Дисертацію

присвячено

комплексному

дослідженню

сучасних

теоретичних і практичних проблем становленню доктрини безпеки в
цивільному процесуальному праві

України.

У

дисертаційній

роботі

аналізуються основні підходи для здійснення цивільного процесу та судової
практики у контексті механізмів та інструментів забезпечення безпеки.
Обґрунтовується онтологічна сутність цивільного процесу, як процесуальний
механізм

по

забезпеченню

та

доланню

процесуального

конфлікту,

ускладнень, що виникають в ході розгляду цивільної справи та інших
аномалій. На цій підставі, акцентується увага на проблемі, яка пов’язана із
відсутністю концепту ідентифікації ризиків, несприятливих факторів,
управління

та

долання

конфліктів,

відсутності

єдиної

концепції

ускладненнями цивільного процесу. Обґрунтовується положення про те, що
такі обставини призводить до дихотомії судової практики, закладають
фундамент для перманентного продовження процесуальних конфліктів,
нівелюють ефективність цивільної процесуальної форми тощо.
У дисертації розглянуто питання про те, що режим цивільної
процесуальної безпеки слід класифікувати за ступенем жорсткості – як
жорсткий та м’який; режим контролю, найкращого сприяння; тощо. Такі
особливості режиму зумовлюється насамперед в залежності від специфіки
норм цивільного процесуального права, а також, в залежності від поведінки
учасників процесу, ризикових обставин та форм, специфіки та тривалості
процесуального конфлікту. Сутність режиму зводиться до того, що в суду
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виникає можливість діяти шляхом окремих обмежень стосовно цивільних
процесуальних прав та свобод, надаючи широке коло для реалізації
змагальних та диспозитивних засад учасникам цивільної справи, або ж,
навпаки, обмежувати їх, шляхом припинення на певний, найбільш доцільний
період в ході тривання окремої судової процедури, реалізуючи принцип
пропорційності. Обґрунтовується, що обмеження можливі лише за умови
чіткого визначення прав в ЦПК України, та у випадках відсутності
Конституційної заборони.
Доведено, що інститут судового контролю слід сприймати не тільки
щодо виконання рішень суду, але й стосовно управління процесуальним
конфліктом у законний спосіб, усунення та долання процесуальних
ускладнень, які виникають в процесі розгляду та вирішення цивільної справи
судом тощо.
Ключові слова: цивільний процес, функція судового контролю;
аномалії цивільного процесу, обмеження процесуальних прав, право на
безпеку, режим цивільної процесуальної безпеки
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ANNOTATION

Melnyk Y.Y.

Security of the civil procedure: theoretic and legal

research. – On the rights of manuscript.
Thesis for PhD degree, specializing in 12.00.01 - theory and history of state
and law; political and legal doctrine. - Institute of legislation of Supreme Council
of Ukraine. –Kyiv, 2019.
Thesis is devoted to complex research of modern theoretical and practical
problems of doctrine of safety in civil procedure of Ukraine establishment. The
main approaches for implementation of civil proceedings and jurisprudence in the
context of mechanisms and means of providing of security are analysed. The
ontological essence of civil procedure as a procedural mechanism to ensure and
remove procedure conflict, complications, which occur during the trial and other
anomaly, is justified. This pays attention to the problem, which is connected with
absence of the concept of risks identification, adverse factors, management and
removing conflicts, absence of the only concept of the complication of civil
proceedings.
The provisions, concerning the fact, that these obstacles create the basis for
permanent prolongation of procedure conflicts, reverse the effectiveness of the
civil procedure form, and so on are justified.
The question, showing that the regime of civil procedure safety should be
classified according to the degree of stringency – as hard and soft; regime of
control, the best assistance; etc. Such peculiarities of the regime are subjected,
depending on specificity of the civil procedure law norms, risk obstacles and
forms, specificity and duration of procedure conflict. The essence of the regime
lies in the fact, that court has an opportunity to act, using separate restrictions in
civil procedure rights and freedoms, giving the participants of the civil case a wide
range for realization of competitive and dispositive basis, or, on the contrary, the
court can restrict them through cessation for a predetermined, the most appropriate
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period, during the separate court procedure, realizing the principle of
proportionality.
The fact, that restrictions are possible, only if the rights are clearly provided
in the Code of Civil Procedure of Ukraine and if the Constitutional prohibition is
absent, is justified.
It is also proved, that the institute of court control should be perceived not
only within enforcement of judicial decisions, but also in management of
procedure conflict in a legal way, removing and overcoming of procedure
complications, which occur during the civil trial, etc.
Keywords: civil process, function of court control, restriction of procedure
rights, right for security, the regime of civil procedure security.
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ВСТУП

Обґрунтування вибору теми дослідження.

На початку нового

тисячоліття світ зазнає кардинальних змін. На тлі зростаючих загроз і
нестабільності набула системного характеру криза міжнародної безпеки.
Зокрема, спостерігається вкрай небезпечна тенденція перегляду державних
кордонів

з

порушенням

принципів

і

норм

міжнародного

права,

застосуванням сили і погрози силою. Свідченням цього є дії Російської
Федерації в ході «гібридної війни», розв’язаної нею проти України. Водночас
все більш загрозливими стають внутрішні виклики національній безпеці.
Неефективність системи державного управління, всеохоплююча корупція,
економічна криза, подальше зниження рівня життя населення, глибока
недовіра з боку суспільства до влади, неспроможність держави виконувати
належним чином свої функції, в тому числі щодо захисту прав і свобод
людини і громадянина, – все це ставить під загрозу саме існування
національної державності, перспективи її демократичного розвитку.
За таких умов надзвичайної, життєво важливої ваги набувають питання
розв’язання

найбільш

нагальних

безпекових

проблем,

формування

ефективної державної політики національної безпеки. Реалізація цих завдань
без відповідного наукового забезпечення є неможливою. Стає все більш
очевидним, що саме поняття «національна безпека», з огляду на реалії
сьогодення і напрацювання сучасної науки, потребує удосконалення, зокрема
в аспекті розширення змісту. Не викликає сумнівів необхідність всебічного
опрацювання питання щодо складників національної безпеки, зокрема
такого, як правова безпека. Є всі підстави вважати правову безпеку
стрижневим компонентом системи національної безпеки, без якого вона
втрачає зв’язок із інституційною реальністю. Крім правового регулювання
національної безпеки (це витікає із інтегрованості правової складової в усі
сфери життєдіяльності), правова безпека охоплює і забезпечення захищеності
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самої правової системи. А таке завдання, як свідчить практика, є вкрай
актуальним, особливо в умовах, коли Україна намагається привести свою
правову систему у відповідність до стандартів Європейського Союзу. Це
стосується і цивільного судочинства. Адже саме процесуальний механізм має
забезпечувати справедливе правосуддя та верховенство права. Без нього –
роль незалежної та ефективної судової влади нівелюється, а права людини
фактично втрачають свій сенс. А не забезпечений належною судовою
процедурою процесуальний механізм

втрачає

контроль

з

правового

регулювання цивільних процесуальних відносин, а цивільна процесуальна
форма – належний режим їх забезпечення. По суті – створюються умови, що
не сприяють забезпеченню безпеки цивільного процесу. Це проявляються у
різних аномаліях, численних прогалинах та колізіях, відсутності єдності
судової

практики

та

стабільності

дії

системи

цивільного

процесу,

зловживаннях правами та процесуальних ускладненнях, затягуванні розгляду
цивільної справи тощо.
Очевидно, що означені проблеми носять системний характер, що і
спонукає до проведення комплексного опрацювання доктрини цивільного
процесуального права з теоретико-правового аспекту об’єктивації феномену
безпеки.
Побудова концепції безпеки в цивільному процесі стала можливою
завдяки аналізу чинного законодавства та фундаментальним науковим
дослідженням провідних вітчизняних та зарубіжних вчених: теоретиків
права,

філософів

права,

вчених-адміністративістів

та

цивілістів

і

процесуалістів. Зокрема, посеред таких слід відмітити вчених у царині теорії
та філософії права, конституціоналізму – С.С. Алєксеева, О.В. Антонова,
М.В. Баранову, В.С. Бігуна, О.В.Бикову, С.В. Бобровник, В.М. Вітрука,
С.В.Головатого,

В.М.

Горшеньова,

В.В.

Завальнюка,

М.І.

Козюбру,

О.Л.Копиленка, А.М.Лободу, О.В. Малька, С.І.Максимова, П.Е. Недбайла,
Г.В. Новицького, О.М. Оніщенко, О.А.Павлушину, Н.М. Пархоменко,
Д.Б.Прасолова, Ю.М. Оборотова, М.В. Савчина, Д.В. Слинька, І.О.Соколову,
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Т.В. Худойкіну, Г.М. Чувакову, Ю.С. Шемшученка, М.М.Шрамкову,
А.І.Ющика, О.Н. Ярмиша; вчених-адміністративістів – О.О.Бригінця,
В.А.Ліпкана, М.М. Присяжнюка, О.В. Олійника та інш.; вчених-цивілістів та
процесуалістів

–

А.В.

Андрушка,

Ю.Б.

Білоусова,

М.П.Гальпєріна,

О.О.Грабовську, О.С. Захарову, І.О. Ізарову, B.C.Калмацкого, В.В. Комарова,
В.А.Кройтора,

С.А.

Курочкіна,

Д.Д.Луспеника,

Р.А.Майданика,

Д.Я.

Малєшина,

Г.І.

Марунич,

Н.О.Расахатьску,

Є.В.

Слєпченко,

І.М.

Спіцина,

О.Г.
Є.О.
Р.О.

Лук’янову,
Мічуріна,
Стефанчука,

М.О.Стефанчука, В.П.Фенича, С.Я. Фурсу, С.О. Чорнооченко, Н.А. Чечину,
Д.М.Чечота, Л.М. Шипілову, М.Й. Штефана, А.С. Штефан, О.А. Явор,
М.М.Ясинка, В.В.Яркова; та відомих інших вчених та практиків (Аарона
Барака, Володимира Горбуліна, Георга Гальке, Ярослава Зейкана, Миколи
Іншина, Григорія Ситника, Браяна Таманаги, Володимира Тихого тощо).
Незважаючи на значний пласт наукових доробок у правовій доктрині,
що стали предметом для дискурсу, варто вказати на те, що вітчизняна
доктрина цивільного процесуального права не виділяє чітко та не деталізує
питання, які пов’язані із проблемами з’ясування епістемологічної та
онтологічної суті, як і тенденцій його розвитку; вона, очевидно, позбавлена
комплексних методик стосовно виявлення та долання процесуальних
аномалій, конфліктів, ускладнених та не уніфікованих станів цивільної
процесуальної

форми;

основ

виявлення

ризиків

та

прогнозування

процесуальної поведінки учасників процесу; інструментів обмеження
процесуальних прав задля збалансування гармонізації цивільного процесу
тощо. Щоправда, норми цивільного процесуального права, як і ряд
спеціальних національних та міжнародних, якраз і акцентують увагу на
забезпеченні безпеки правопорядку при здійсненні цивільного судочинства.
Наведене

свідчить

про

безперечну

актуальність

зазначеної

проблематики, що й обумовлює обрання теми дослідження та його зміст.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження виконувалось з врахуванням Пріоритетних
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напрямів розвитку правової науки на 2016–2020 роки, затверджених
Постановою загальних зборів Національної академії правових наук України
від 03 березня 2016 року, Указу Президента України від 20 травня 2015 року
№ 276/2015 «Про стратегію реформування судоустрою, судочинства та
суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки», Указу Президента
України від 26 травня 2015 року № 287/2015 «Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію
національної безпеки України».
Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає у завершенні
формування концепції цивільної процесуальної безпеки в доктринальному
значенні, тобто ідентифікувати негативні тенденції, встановити між ними
взаємозв’язок та залежність; виявити та систематизувати процесуальні
аномалії і похідні феномени, що здатні впливати на стабільність цивільної
процесуальної системи та здійснення цивільної процесуальної форми;
визначити уразливі стани цивільної процесуальної системи, цивільної
процесуальної форми; більш детально охарактеризувати негативну правову
поведінку учасників цивільної справи та виявити її вплив на рельєф
цивільної процесуальної форми.
Отже, наявна проблематика обумовлює необхідність виділення ряду
наступних нагальних завдань для вирішення:
– дослідити діалектику процесуального права через виявлення проблем
юридичного процесу та юридичної конструкції, звернути увагу на тенденції
їх розвитку у правовій доктрині;
–

з’ясувати

епістемологічну

суть

юридичного

процесу

в

процесуальному праві;
– визначити місце та роль феномену безпеки в контексті загальних
проблем забезпечення національної безпеки цивільним процесом;
– розкрити онтологічну суть правосуддя в цивільних справах;
–

з’ясувати

сутність

феномену

безпеки

об’єктивному сенсі розуміння в цивільному процесі;

в

суб’єктивному

та
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– розкрити феномен аномалій в цивільному процесі;
– дослідити категорію ризик в цивільному процесі, визначити його
взаємозв’язок із феноменом безпеки;
– з’ясувати суть та форми юридичного конфлікту в цивільному процесі
та визначити його взаємозв’язок із правовою безпекою; дослідити
процесуальну можливість управління судом конфліктом в ході розгляду і
вирішення цивільної справи;
– дослідити інститут процесуальних ускладнень в цивільному процесі,
визначити його взаємозв’язок із феноменом безпеки;
– розкрити специфіку судового контролю в цивільному процесі;
–

дослідити

дефініційні

особливості нормативного

закріплення

категорії безпеки в джерелах (формах) цивільного процесуального права та
визначити місце феномену безпеки в цивільних процесуальних категоріях
«інтерес», «свобода», «право», «обов’язок» та «відповідальність»;
– з’ясувати поняття та сутність «права на безпеку» в цивільному
процесі;
– дослідити правовідносини, які характеризуються реалізацією права на
безпеку, дослідити їх елементи та види;
– розкрити зміст та сутність режимів в цивільному процесі з точки зору
феномену безпеки, з’ясувати класифікацію таких режимів;
– дослідити систему процесуальних інститутів забезпечення режиму
безпеки в цивільному процесі та дослідити її дефекти;
– розкрити реалізацію принципу пропорційності в цивільному процесі
та з’ясувати особливості інституту обмежень процесуальних прав з точки
зору феномену безпеки.
Об'єктом дисертаційного дослідження є відносини, що спрямовані
на об’єктивацію та процесуально-правове регулювання безпеки цивільного
процесу.
Предметом

дисертаційного

аспекти безпеки цивільного процесу.

дослідження

є

теоретико-правові
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Методи дослідження. Методологічну основу дисертації склала
сукупність методів та прийомів наукового пізнання. В ході дослідження
досягнення

поставленої

мети

та

виконання

окреслених

завдань

здійснювалось через такі методи: системний — для комплексного розгляду
складових предмета дисертаційного дослідження, елементів як єдиного
цілого концепту (Розділи 1-6); діалектичний метод — для дослідження
елементів та ознак правової категорії «ризик», «конфлікт», «безпека»,
«режим

безпеки»,

що

утворюють

відповідні

класифікаційні

форми,

пояснюють особливості неприйнятності стану юридичної процедури,
юридичних конструкцій, дії системи цивільного процесу при реалізації
цивільних процесуальних прав та

обов’язків,

встановленні окремих

обмежень, і, зокрема, при співвідношенні між окремими аспектами цивільної
процесуальної

форми,

стадіями,

провадженнями

та

деструктивною

поведінкою учасників цивільної справи (Розділи 1–6); антропологічний
метод – який надав можливість пояснити позитивні та кризові стани
цивільної процесуальної системи та форми судової політики у цивільних
справах, з’ясувати критерії їх проблемних елементів, як і поведінкової
перманентності виникнення конфлікту під час розгляду і вирішення
цивільної справи судом (Розділ 2, Розділ 3), а також пояснити природу
поведінки учасників цивільної справи (підрозділи 3.3.); функціональний —
для з’ясування змісту, суті та меж контрольної функції суду при здійсненні
цивільного

судочинства

(підрозділ

6.4.);

аксіоматичний

—

для

обґрунтування необхідної зобов’язальної поведінки та стану процесуальної
форми (підрозділи 1.2., 2.2., 6.1.); порівняльно-правовий — при встановленні
змісту феноменів «ризику», «ускладнень» та «обмеження» в цивільному
процесі (підрозділи

3.2., 3.4., 6.5.); логічний — для тлумачення окремих

положень та норм ЦПК України, а також низки цивільно-процесуальних
понять (підрозділи 4.1., 4.2., 6.3.); теоретико-прогностичний метод – для
об’єктивації феномену безпеки в цивільному процесі та втілення ідеї
принципу процесуальної передбачуваності (підрозділи 2.1., 2.3., 3.1., 4.2.,
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5.1., 6.1., 6.4., 6.5.); метод тріадичності

(за І.Кантом) – який надав

можливість дослідити полярність та протилежність тих чи інших категорій,
феноменів, провести синтезування концепту безпеки як певного цілого
феномену, як окремої категорії цивільного процесу.
Наукова новизна отриманих результатів. Дисертація є першою
спробою

у

вітчизняній

теорії

юридичного

процесу

та

цивільному

процесуальному праві об’єктивувати та комплексно і системно дослідити
доктринальні уявлення

про процесуально-правову природу факторів

процесуального ризику, юридичних конфліктів, процесуальних ускладнень,
інших аномалій, зумовлюючих дихотомію цивільної процесуальної форми у
контексті інституційно-процесуального, міждисциплінарного, міжсистемного
характерів, обумовлених потребою забезпечення права на безпеку в
цивільному процесі та встановлення відповідного режиму під час захисту
судом прав, свобод та інтересів, а саме:
вперше:
– обґрунтовано, що юридичний процес в процесуальному праві слід
розуміти як поліморфну юридичну конструкцію, для якої є характерними
макро- та мікро- рівні, що вимагають забезпечення безпеки правового
регулювання на кожному із них, адже така юридична конструкція здатна
забезпечувати сприятливий клімат над комплексом процесів, заходів та
форм,

спрямованих

на унормування

інструментального забезпечення

процесуальної форми, юридичних конструкцій та процедури у ній,
забезпечення належного процесуального режиму, як під час розгляду і
вирішення судової справи судом, так і стосовно забезпечення належного та
своєчасного контролю по судовому керівництву, реалізації прав та обов’язків
учасниками юридичного (судового) процесу;
– розкрито онтологічну сутність «проблем» в цивільному процесі, яка
є не чим іншим, як юридичною симптоматикою прояву феномену його
небезпек,

які проявляються

через

вираз: процесуальних конфліктів,

процесуальних ризиків та ускладнень в ході підготовки, розгляду та
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вирішення цивільної справи судом; забезпечування виконання судового
рішення тощо та які характеризуються (а)недосконалою юридичною
технікою при викладенні процесуальної норми, що призводить до її
неефективності,

декларативності,

через

втрату

мети

(адресності),

нівелювання (розмивання) процесуальних інститутів в спроможності охопити
ними

макро-завдання

(б)незбалансованістю

цивільного
та

процесу

слабкістю

(юридичної

процесуальних

процедури);
інструментів;

(в)відсутністю інструментів для оперативної уніфікації процесуальної форми
на інституційних рівнях його системи;
–

феномен безпеки в цивільному процесі (на галузевому рівні – як

«цивільної процесуальної безпеки») характеризується як особливий стан
процесуальної захищеності судом цивільної процесуальної форми та
створенням судом належних умов для ефективного та якісного здійснення
цивільного судочинства, забезпечення охорони та реалізації процесуальних
прав, обов’язків та інтересів учасників цивільної справи;
– визначено, що під процесуальними аномаліями в цивільному процесі
слід розуміти ті кореляти, які зумовлюються нетиповими станами та
процесами

розбалансування,

неналежного

забезпечення

правового

регулювання процесуальної форми та інструментальної спроможності
системи цивільного процесу, що засновані на факторах ризиків, проявлення
конфліктів, фактів зловживання правом та процесуальних правопорушень, як
і прояву ускладнень в цивільному процесі, або ж, витікають із прогалин та
колізій цивільного процесуального законодавства, стосовно яких і слід
забезпечити стан безпеки особливим процесуально-правовим режимом;
– аргументовано, що під «конфліктом у цивільному процесі» слід
розуміти процесуальне протистояння учасників цивільної справи, що
засноване на принципі змагальності, зумовленого процесом доказування, при
реалізації цивільних процесуальних прав, свобод та інтересів стосовно
предмету цивільно-правового спору, а також стосовно тлумачення та
застосування норм права;
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– обґрунтовано, що під «безпекою в цивільному процесі» слід розуміти
комплексну

цивільну

процесуальну

концепцію

забезпечення

судом

належного стану захисту та охорони цивільного процесу, що досягається
через: (а)можливість безперешкодної реалізації учасниками цивільної справи
процесуальних та матеріальних прав, свобод та інтересів, в ході розгляду та
вирішення цивільної справи судом; а також, як (б)належний режим захисту
від деструктивної поведінки учасників справи чи то присутніх у залі суду
осіб, як і осіб, які не є учасниками справи але залучені до його участі, інших
осіб, здатних вплинути на процесуальну форму, що націлений на долання та
одночасне послаблення конфліктів між учасниками справи процесуальним
шляхом (примирення); чи то як (в)особливий стан захищеності системи
цивільного процесу, що встановлює режим забезпечення контролю по
дотриманню судом верховенства права при відправленні цивільного
судочинства;
– під поняттям «право на цивільну процесуальну безпеку» слід розуміти
– одноособове чи колективне невід’ємне та непорушне благо учасника(ків)
цивільного процесу, зумовлене потребою забезпечення належного стану
захищеності, охорони та реалізації ними своїх прав, свобод та інтересів в
цивільному процесі, шляхом обмеження судом та/або законом процесуальних
прав інших учасників процесу, за легітимною метою, що досягається завдяки
процесуальним
повноваженнями

запобіжникам
суду,

визначених
націлених

законом
на

або

дискретними

усунення

та/або

нейтралізацію/долання/обходу різного роду процесуальних аномалій у формі
ризиків, ускладнень, конфліктів, чи то уразливого стану системи цивільного
процесу, що виникають чи то перманентні в ході розгляду та вирішення
цивільної справи, або ж, обумовлюються особливим режимом здійснення
цивільного процесу (стадії, окремої процесуальної дії тощо);
– розкрито, що право на безпеку в цивільному процесу доцільно
розглядати за певними рівнями (ступенями), до яких слід відносити:
(а)зовнішній – стосується забезпечення стабільності дії системи цивільного
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процесу, як інституції, процесу та порядку розгляду і вирішення цивільної
справи; (б)внутрішній – стосується забезпечення охорони матеріальних та
процесуальних

прав

учасників

цивільного

процесу;

а

також

за

горизонтальністю та вертикальністю – (а)горизонтальна приналежить усім
суб’єктам цивільного судочинства, у яких виникають матеріальні та
процесуальні інтереси з приводу розгляду і вирішення цивільної справи.
Характеризується рівноправністю; та (б)вертикальна належить суду, де
такому приналежать повноваження щодо забезпечення права на безпеку
посеред осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу, а також
забезпечення судової політики, підпорядкованість судового контролю за
судовими

інстанціями.

забезпечення

такого

Притаманна
права,

що

ієрархічність
пояснюється

повноважень

на

компетентністю

та

підвідомчістю.
–

обґрунтовано

приналежність

феномену

безпеки

до

змісту

суб’єктивного цивільного процесуального права, обов’язку, інтересу та
відповідальності, в результаті чого доведено, що феномен безпеки сам по
собі існувати не може, оскільки є квазі-феноменом конкретного цивільного
процесуального права, обов’язку чи то інтересу, реалізація яких й потребує
забезпечення в конкретному просторово-правовму вимірі;
– визначено, що «режим цивільної процесуальної безпеки» слід
розуміти як особливий порядок забезпечення судом стану захищеності
процесуальних

прав

учасників

цивільної

справи,

завдяки

належному

правовому регулюванню цивільних процесуальних правовідносин на будь-якій
стадії в цивільному процесі, що здійснюється (впроваджується) судом з
метою виявлення/долання/усунення процесуальних аномалій, ризиків, загроз,
небезпек та конфліктів щодо прав, свобод та інтересів, як і обставин, що
спричиняють ускладнення в ході розгляду справи, заснованого на принципах
верховенства права та пропорційності під час розгляду цивільної справи
судом, встановленням судового контролю за виконанням рішень суду;
– класифіковано

режими

цивільної процесуальної безпеки,

які
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доцільно поділяти за: (а)ступенем жорсткості здійснення цивільної
процесуальної форми та ведення судового засідання – на м’який та жорсткий;
(б)в залежності від джерела правового регулювання – на договірний та
встановлений законом; (в)в залежності від рівня об’єкту забезпечення – на
національний та міжнародний; (г)за способом реалізації завдань цивільного
процесу – режим обмежень, сприяння та заборон; (д)за формою забезпечення
прав – режим контролю та збалансування.
–

обґрунтовано

концепцію

інституту

обмеження

цивільних

процесуальних прав, яка засновується на дії принципу пропорційності, що
надає можливість забезпечити реалізацію цивільних процесуальних прав у
найбільш ефективний спосіб та формі, при чому вставлено залежність
обмеження від феномену безпеки в силу того, що процесуально-правова
природа обмежень вказує на призупинення процесуальних прав та обов’язків
у своїй реалізації, чим надає можливість найбільш ефективно використати
цивільну процесуальну форму для забезпечення реалізації інших, більш
значужчих прав, свобод та інтересів, досягнення мети цивільного процесу та
виконання завдань на макро- та мікро – рівнях.
Знайшло подальший розвиток положення про те, що:
– специфіка цивільного процесу, як його онтологічна суть, додатково
проявляється в перманентності конфлікту під час розгляду і вирішення судом
цивільної справи, який обумовлюється спором про право, спором про факт.
– інститут процесуальних ускладнень в цивільному процесі слід
розуміти як особливий стан неспроможності здійснити судом повноцінний
(належний) механізм правового регулювання цивільних процесуальних
правовідносин та забезпечення досягнення мети цивільного процесу, в
наслідок інституційної незахищеності цивільної процесуальної форми перед
процесуальними аномаліями в наслідок її інституційної слабкості, які
спонукають суд до необхідності перманентного витрачання процесуальних
засобів на долання цих аномалій у формі – процесуальних правопорушень,
зловживань

правом,

об’єктивно-протиправної

поведінки,

затягування
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цивільної справи; як і таких, які не пов’язані із деструктивною поведінкою
учасників цивільної справи, а пов’язані із усуненням процесуального
конфлікту

заснованого

на

змагальних

засадах,

нейтралізації

(доланню/усуненню) ризиків, небезпек та загрозливих факторів, доланню
законодавчих прогалин, з орієнтованих на концепт безпеки; випливають із
недосконалості юридичної процедури та юридичних конструкцій цивільної
процесуальної форми, системи цивільного процесу у цілому.
– наслідки процесуальних ускладнень в цивільному процесі слід
розуміти у двох додаткових підходах: (1)в широкому розумінні, як такі, що
стосуються (а)неспроможності досягнути своєї мети в ході здійснення
цивільного судочинства; (б)неспроможності виконання завдань цивільного
процесу;

(в)неспроможності

виконання

функцій

цивільного

процесу;

(г)неспроможності забезпечити безпеку цивільного процесу у формі
належного

режиму

реалізації

цивільної

процесуальної

форми,

(д)неспроможності забезпечити ефективність цивільного процесу тощо; (2)у
вузькому сенсі, як такі, що стосуються (а)неспроможності реалізації
цивільних

процесуальних

(б)неспроможності
процесуальний

прав

реалізувати

конфлікт;

та

обов’язків

процесуальний

(д)неспроможності

учасниками
інститут;

встановлення

справи;

(г)подолати
судового

контролю над процесуально-правовою ситуацією (поведінкою учасників
цивільного процесу) тощо.
–

обґрунтовано,

що

концепція

джерел

(форм)

цивільного

процесуального права уособлюється додатковою групою загальних та
спеціальних, матеріальних та процесуальних норм, що об’єднуються в
особливу групу норм, спрямованих на забезпечення права на безпеку,
забезпечення національної та процесуальної безпеки, в зв’язку з чим, такі
норми запропоновано підвиділяти на

два рівні – міжнародний та

національний, що зводить їх в особливий ранг нормативних регуляторів
забезпечення національної безпеки та стабільності системи цивільного
процесу;
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– визначено, що під поняттям «цивільні процесуальні норми», слід
розуміти «…встановлені або санкціоновані державою чи визнані іншими
міжнародними органами (ЄСПЛ) правила поведінки для учасників процесу
та процесуальної діяльності суду, що не тільки регламентують їх
повноваження, чи то визнають процесуальні права та обов’язки», але є
«ефективними по відношенню до забезпечення принципу верховенства права
в процесі розгляду і вирішення

цивільної справи, з метою забезпечення

достатньої захищеності прав, свобод та інтересів, а також, сприяють
стабільності системи цивільного процесу….».
– аргументовано, що до розуміння функції судового контролю у
цивільному процесі слід підходити у вузькому та широкому сенсі: у
широкому сенсі – функція судового контролю складає елемент безпосередньо
функції національної та державної безпеки, внаслідок чого її завдання
зводиться до забезпечення стабільності судової (процесуальної) системи, як
частини правової системи; у вузькому сенсі – функція судового контролю в
цивільному процесі характеризується необхідністю забезпечення контролю
по виконанню рішень суду, як по кінцевих так і проміжних, та тих, що
зостановлюються із виходом до нарадчої кімнати і без таких, як і таких, які
приймаються судами загальної юрисдикції загальними іменем України, а
також, щодо таких, які потребують проведення особливої судової процедури
– екзекватури; забезпечення порядку в судовому засіданні; при врегулюванні
конфліктів тощо;
– підставами процесуальних обмежень в цивільному процесі можуть
виступати

загрози,

ризики

та

конфлікти,

які

характеризуються

несприятливим потенціалом (факторами) в процесі розгляду і вирішення
судом цивільної справи та які націлені на порушення, позбавлення
матеріальних,

морально-правових та

процесуальних цінностей

(благ)

учасників цивільного процесу, а ознаками – призупинення можливості у
реалізації учасником процесі своїх прав та обов’язків; в наслідок чого,
інститут обмежень прав в цивільному процесі характеризується за
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наступними критеріями, а саме: (а)обмеження конституційних соціальних
прав у процесуальний спосіб (конституційна концепція); (б)обмеження
процесуальних

прав

у

процесуальний

спосіб

(цивільна-процесуальна

концепція); та (в)суто безпекова концепція.
Знайшли подальший свій розвиток положення:
– обґрунтовано, що категорію «ризики» у цивільному процесі слід
сприймати через наявність ряду факторів, обставин, умов, процесів та станів
(у тому числі їх сукупність), які: характеризуються проявом правової
невизначеності процесуальної форми (в змагальному доказовому процесі
зокрема); проявляються через незбалансованість цивільної процесуальної
форми, яка характеризується неспроможністю забезпечення належного
правового регулювання цивільних процесуальних відносин, в силу чого, в
учасників цивільної справи є можливість ускладнити хід розгляду справи з
об’єктивних та суб’єктивних причин; проявляються через відсутність
можливості

визначити

судом

межу

процесуально-доцільної

та

необхідної/достатньої поведінки учасників цивільної справи, спрогнозувати
та передбачити повноту процесуальної діяльності в межах тієї чи іншої
судової процедури; передбачити та спрогнозувати виконуваність рішення
суду.
– цивільні процесуальні норми, можуть бути засновані не тільки на
процедурі реалізації цивільних процесуальних прав та обов’язків, інтересів
учасників цивільної справи, але й на потребі забезпечення стану захищеності
таких корелятів, як і можливості безперешкодної їх реалізації, або ж, бути
спрямованими на визначення ступеню деструктивної чи то конфліктної
ситуації в цивільному процесі, забезпечення принципу пропорційності
шляхом встановлення обмежень; в зв’язку з чим, їх слід підвиділяти за
критеріями ступенів, форм та способів забезпечення безпеки на: (а)ті, які
охоплюють нормативно-правове регулювання ризиків стосовно вчинення чи
то не вчинення процесуально-значимої поведінки. Дані норми можуть мати
спосіб викладу загальний, бланкетний; бути диспозитивними чи то
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імперативними (до прикладу, ч.4 ст.12 ЦПК України); (б)ті, що стосуються
потреби нормативно-правового регулювання забезпечення безпеки цивільної
процесуальної форми (її стабільності); (в)ті, що націлені на нормативноправове регулювання охорони та захисту цивільних процесуальних прав та
обов’язків, інтересів; (г)ті, що встановлюють обмеження реалізації певних
процесуальних прав (право на суд), з метою потреби забезпечення
національних інтересів та застережень стосовно публічного порядку в межах
цивільного процесу (п.7 ч.2 ст.468 ЦПК України; ст.12 Закону України «Про
міжнародне приватне право»); (д)ті, що забезпечують нормативно-правове
регулювання юридичного конфлікту в цивільному процесі (його долання
(вирішення)); (ж)ті, що забезпечують реалізацію процедурних моментів
міжнародного рівня (виконання рішень ЄСПЛ) та національного (норм ЦПК
України, інших спеціальних законів); (е)ті норми, що входять в групу
основної (першої) групи джерел (форм) цивільного процесуального права, та
ті, які стосуються другої групи джерел (форм) цивільного процесуального
права (інші Закони та підзаконні нормативні правові акти).
–

сфера

правового

регулювання

процесуальних

правовідносин,

спонукає до обов’язкового врахування безпекових корелятів, як на макро- ,
так і на мікро- рівнях у цивільному процесі, в силу того, що загрози
національній безпеці все частіше витікають із внутрішньо галузевого сектору
правосуддя (конкретної галузевої приналежності процесуального права),
зумовлені

відсутністю

належної

якості

судочинства,

недосконалістю

процесуальної форми, її розмиттям, що в комплексі зводяться у ранг проблем
національного масштабу, а не тільки локального та місцевого характеру.
– цивільні процесуальні правовідносин слід додатково підвиділяти на
цивільні процесуальні правовідносини безпеки, під якими слід розуміти ті
суспільні відносини, які виникають з підстав, причинами яких є наявність
процесуальних

аномалій,

що

характеризуються

загрозливими

та

небезпечними умовами/факторами в ході здійснення цивільного процесу, та
які, супроводжуються потребою встановлення та реалізацією судового
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контролю, забезпечення належного судового керівництва, супроводжуються
обмеженнями та реалізації пропорційності в цивільному процесі.
–

цивільна

процесуальна

форма:

(а)зумовлюється

елементами

цивільного процесуального режиму безпеки (в статиці), в зв’язку із чим, вона
набуває відповідного рельєфу та «форми», а феномен безпеки, її елементи, й
забезпечують

її

стабільність;

(б)наявність

всередині

цивільної

процесуальної форми процесуального інструментарію (щодо її змісту,
конструкцій – інститутів, норм, проваджень та стадій), забезпечується
в’язкістю їх всіх процесуальним режимом; (в)властивість процесуальної
форми у її динаміці забезпечується дією режиму цивільної процесуальної
безпеки під час порядку та вирішення цивільної справи при виникненні
процесуальних аномалій завдяки встановленню судом контролю, здійснення
процесуального керівництва та застосування обмежень, реалізації принципу
пропорційності.
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що
вони можуть бути використані: (а)судом при здійсненні цивільного
судочинства в ході розгляду і вирішення цивільної справи з метою
виявлення, оцінки та нейтралізації, обходу ризиків, врегулювання конфліктів,
долання процесуальних ускладнень; (б)у науково-дослідній діяльності при
проведені подальшої розробки та вдосконалення концепції правової безпеки
під

час

здійснення

судочинства

у

кримінальних,

господарських,

адміністративних справах, справах адміністративного та конституційного
судочинства; (в)у нормотворчій діяльності при внесенні змін до ЦПК
України, СК України, ЦК України, Законів України «Про національну
безпеку», «Про судоустрій та статус суддів», «Про Уповноваженого з прав
людини», «Про прокуратуру», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
«Про первинну правову допомогу», «Про санкції», «Про правовий режим
надзвичайного стану» тощо.
Результати дисертаційного дослідження можуть бути основою для
започаткування першого в Україні навчального спецкурсу із права цивільної
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процесуальної

безпеки,

для

доповнення

в

якості

окремої

частини

навчального курсу загальної теорії права, процесуальних дисциплін і,
зокрема, цивільного процесуального права.
Особистий внесок здобувача полягає в
дисертація

є

першою

вітчизняною

тому, що запропонована

авторською

та

комплексною

кваліфікуючою працею стосовно дослідження процесуальної безпеки в
доктрині цивільного процесуального права України, що постає як цілісна
концепція та надає можливість заснувати новий напрямок розвитку
вітчизняної процесуалістики, сформувати нову підгалузь знань у складі
процесуальних галузей права, теорії процесу та конфліктного права – «право
процесуальної безпеки»; а в галузі цивільного процесу – окремий,
комплексний процесуальний інститут, що повинен забезпечити належну та
ефективну дію системи цивільного процесу в силу методологічної здатності
усунення процесуальних аномалій та забезпечення верховенства права при
здійсненні цивільного судочинства.
Апробація

результатів

дисертації.

Основні

положення

дисертаційного дослідження були предметом доповідей та обговорення на
міжнародних

та

всеукраїнських

науково-практичних

спеціалізованих

конференціях з правової безпеки, а саме: (1)Міжнародна науково-практична
конференція «Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і
його актуальність для України»: Київ. Національна академія прокуратури
України. 2016.; (2)Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові
парадигми: [Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції,
м.Київ, Національний авіаційний університет, 24 лютого 2017р.] Том 2.
Тернопіль: Вектор, 2017.; (3)Сектор безпеки України: актуальні питання
науки та практики (18 травня 2018 року. Національний юридичний
університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків). Збірник наукових праць за
матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор
безпеки України». Вип. 25/Редкол. Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та
ін. «Точка». 2018 тощо.
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Публікації. Основні положення дисертації викладені в 1 монографії,
30 статтях, опублікованих у фахових вітчизняних та зарубіжних наукових
виданнях, тезах 10 доповідей науково-практичних конференцій; а також у 6
колективних монографіях, 2 посібниках та 1 підручнику для магістрів та
аспірантів у співавторстві.
Структура роботи. Дисертація складається з вступу, шести розділів,
вісімнадцяти підрозділів, висновків, списку використаних джерел та
додатків. Загальний обсяг дисертації складає 505 сторінок, з яких основний
текст дослідження становить 430 сторінок; список використаних джерел
складає 456 найменувань та викладений на 49 сторінках.
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РОЗДІЛ 1
ДІАЛЕКТИКА ЮРИДИЧНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЙОГО
ЕПІСТЕМОЛОГІЯ В ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ

1.1. Діалектика юридичного процесу та його конструкцій
У фундаментальній вітчизняній праці, що присвячена діалектиці права,
А.І. Ющик справедливо зауважує, що норма права не є зовнішнім
проявленням буття, яке безпосередньо представлено до уявлення та відчуття,
тобто, саме тим реальним та конкретним, з якого повинен починатися процес
наукового пізнання [442, с.52]. Адже на думку вченого, право безпосередньо
предстало перед вченим-юристом та було ним зафіксовано не тільки як
текст закону, але й як відношення між людьми, які пов’язанні з правами та
обов’язками, або ж, у вигляді відображення в свідомості юридичних
принципів, норм та інших явищ правової дійсності [442, с.53]. Тому за тих чи
інших обставин А.І. Ющик, предметно звертає увагу на те, що проблема
полягає насамперед у тому, що в багатогранності людських відносин
необхідно відшукати, виявити ті фактичні відносини, які мають «юридичну
природу», тобто виступають як проявлення сутності права на «поверхні
суспільного життя» (не в контексті заздалегідь сформульованої дефініції, а
стосовно фактичних суспільних відносин, що мають юридичну природу
(Г.Гегель. Філософія права, с.86 – А.І.Ющик). На цій підставі, А.І.Ющик
додає, що досліджуючи сутність реального права, а не права «взагалі»,
ніколи та ніде не існуючого придуманого права, слід мати на увазі те
суспільство, право якого досліджується, та не обмежується при цьому
абстрактними

уявленнями

«суспільстві»,

віднаходити

про

відносини

вказані

«взагалі»

фактичні

відносинах даного суспільства [442, с.54].

в

відносини

абстрактному
в

реальних
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Отож, такий підхід якраз спонукає нас до з’ясування діалектичної
сутності «початку» в дослідженні юридичного процесу та його конструкцій.
Адже це дозволяє поступово розкрити сутність та призначення юридичного
процесу, власне, пізнати у науковому сенсі не тільки те, як повинна діяти
особа, а чому вона діє саме таким чином, і яка функціональна роль
юридичного процесу та юридичної конструкції в правовому регулюванні у
такій діяльності.
Так, варарто відмітити, що процесуальне право за своєю суттю є тим
юридичним процесом, який сповнений численними конструкціями, що
об’єднуються в процесуальну форму, яка забезпечується режимом в
регулюванні процесуальних правовідносин.
Тому в ході встановлення основних підходів при дослідженні проблем
процесуального права, постає очевидною потреба розгляду їх наскрізно,
враховуючи діалектичну їх суть, стан юридичної конструкції, процесуальної
форми, процесуального режиму в методологічному ключі тощо. В слід за
цим, по кожному із таких розгортається епістемологічний аспект як
первинної субстанції запиту правника-дослідника щодо мети процесуального
права через критичне осмислення його суті, з’ясування його природи,
граничних меж регулювання судової процедури, так і умов про ефективність
діючих (устоявшихся доктринально) правових концепцій, процесуальних
зусиль їх реалізації.
Аналізуючи стан доктринальних доробок стосовно тріади «юридичний
процес», «юридична конструкція» та «процесуальне право», слід виділити
ґрунтовні

дослідження,

які

слугували

фундаментом

для

розвитку

процесуального права: від розгляду проблем в ретроспективі до сучасних
концепцій.

Зокрема,

варто

вказати

на

праці

основоположників

процесуального права В.М.Горшеньова, П.Є.Недбайла, H. О. Чечиної, Д.М.
Чечота, та інших («Юридическая процессуальная форма: теория и практика»,
1976р.; «Теория юридического процесса», 1985р.; тощо); В.М. Протасова
(«Основы общеправовой

процессуальной теории», 1991р.), М.І. Байтіна

36

(«Сущность права. (Современное нормативное правопонимание на грани
двух веков)», 2001р.), О.Г. Лук’янової («Теория процессуального права»,
2003р.), А.О. Павлушиної («Теория юридического процесса: проблемы и
перспективы развития», 2006р.), В.М. Баландіна («Принципы юридического
процесса», 1998р.), В.В. Чевічелов («Юридическая конструкция: проблемы
теории и практики», 2005р.); Д.В. Слинько («Теоретико-правові засади
юридичного процесу», 2018р.). Серед досліджень у сфері філософії права
слід відзначити працю В.С. Бігуна («Філософія правосуддя: ідея та
здійснення», 2011р.), в якій автор підходить до проблем правосуддя через
призму

аксіологічного

та

антропологічного

буття

цього

феномену.

Заслуговують на увагу й праці, що присвячені теорії процесу безпосередньо в
галузевих дисциплінах: Н.О.Рассахатської («Гражданская процессуальная
форма»,

1995р.),

С.А.Курочкіна

(«Частные

и

публичные

начала

в

цивилистическом процессе», 2012р.), О.С. Ткачука («Реалізація судової влади
у цивільному судочинстві України: структурно-функціональний аспект»,
2016р.) тощо.
Водночас, не можливо не відзначити те, що у фундаментальній праці
«Правова доктрина України» («Загальнотеоретична юриспруденція», Том 1,
2013р.) проблемні питання, що присвячені теорії процесуального права,
подаються доволі кволо, недостатньо комплексно і, очевидно, локально.
Акцентується увага на деяких проблемах, зокрема, які стосуються єдності
судової практики з теоретичної точки зору (автор підрозділу С.В. Шевчук).
Натомість заслуговує на увагу постановка проблем в контексті теорії
«контролю», як дисципліни категорії правової науки (автор підрозділу С.А.
Косінов),

що

видається

доволі

цінним

для

дослідження

проблем

процесуального права.
Аналізуючи проблематику наукових пошуків в дослідженні теорії
процесуального права, доречно звернути увагу на позицію А.О. Павлушиної,
яка пов’язує такі прогалини виходячи із наступного. Дослідниця відмічає, що
дискусія про юридичний процес, стосовно вирішення питання про його
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наявність (існування) або ж, навпаки, відсутності, чи то про необхідність або
непотрібність його як юридичної категорії в системі загальної теорії права, на
сьогодні далека від стану однозначної визначеності. З одного боку, – пише
А.О. Павлушина, – лише деякі навчальні посібники з теорії держави і права
включають розділи, присвячені конструкції юридичного процесу. Водночас,
дослідниця вказує на те, що у цій навчальній літературі часто навіть не
робиться акцент на дискусійному характері щодо цього поняття. Адже до сих
пір сам термін «юридичний процес» не прийнятий остаточно усіма
дослідниками в сфері теорії права, де, процес на рівні правової категорії
продовжує існувати і досліджуватися, в основному, в галузевих рамках [254,
с.68].
У вітчизняній навчальній літератрі із загальної теорії права проблема
відсутності належних сучасник наукових доробок стосовно юридичного
процесу, як і юридичних конструкцій, розвитку теорії процесуального права,
носить доволі схожий характер. Щоправда, заслуговує на увагу праця І.І.
Котюка («Основи теорії судового пізнання: загальнотеоретичні аспекти»,
2012р.),

яка

присвячена

розв’язанні

пізнавальних

завдань

у

сфері

судочинства, процесуальних особливостей судового пізнання у процесі
доказування, фіксації отриманих результатів в конфліктних умовах його
здійснення, соціальної значущості пізнання, як і процесуальної форми, тощо.
Проблеми процесуального права розглядає й М.М. Ясинок («Психологія
судового процесу (психолого-правовий аспект)», 2017р.), але знову ж таки,
доволі однобічно та не системно, без єдного та послідовного контексту
розробки

юридичного

процесу

та

юридичних

конструкцій.

Отож,

дослідження І.І. Котюка та М.М. Ясинака, радше є особливостями окремої
сфери розвитку процесуального права. Разом з тим, постає за очевидне, що
наукові доробки цих двох вчених засновані на концепції так званого
інтуїтивного права (за Л.Й.Петражицьким психологічна теорія права). Такий
підхід дає нам підстави вказати на те, що процесуальне право охоплює
частково аспекти, як (а)«теорії права» (адже по І.І.Котюку відстежується
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зв’язок науки теорії права та процесу, психології, філософії) та (б)«судового
процесу» (за М.М. Ясинком, оскільки дослідження стосуються проблем
судової психології, цивільного та кримінального процесів).
За такого підходу, з одного боку, забезпечення правового регулювання
процесуальних правовідносин постає необхідним врахування так званної
«психологічної теорії права»; з іншого, розкриваються додаткові особливості
природи процесуального права, а точніше – комплексно розгортається
конструкція

матерії

процесуального

права,

відслідковується

міждисциплінарний вплив на її формування; відстежується й вміст у
юридичній конструкції та юридичного процесу так званої «правової емоції».
Для процесуального права такі особливості очевидно є важливими, оскільки
надають можливість «замкнути» коло правового регулювання реальних
правовідносин, що виникають між їх учасниками, про що вказував А.І.
Юшик (як зазначалось вище).
У філософії права під «правовими емоціями» розуміється «…вид
особливого класу психічних процесів і станів, пов’язаних із інстинктами,
потребами і мотивами, які у формі безпосереднього переживання відбивають
значимість для людини правових явищ і ситуацій, а тому є важливими
чинниками внутрішньої регуляції поведінки у сфері права..» [51, с.255]. В
енциклопедичній довідці з філософії права відмічається, що емоції людини
впливають на всі сфери людського життя, у т.ч. і на право [51, с.255].
Відзначається і те, що на відмінну від пізнавальних процесів, що раціонально
відбивають навколишню дійсність, емоції відображають безпосереднє
ставлення людини до навколишнього світу у переживаннях. Саме тому
емоції, з одного боку, виражають стан суб’єкта та його ставлення до об’єкта,
а з другого – характеризуються полярністю, тобто мають моральність –
позитивного чи негативного значення. (С.Л. Рубінштейн) [51, с.255].
Цікавим є й те, що функції правових почуттів виявляються в їх впливі
на правосвідомість як особливу сферу свідомості, що відбиває правову
дійсність у формі юридичних знань та оціночного ставлення до права і
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практики

його

реалізації,

соціально-правових

настанов

і

ціннісних

орієнтацій, що регулюють діяльність людини в юридично значимих
ситуаціях. Такими функціями зокрема є: пізнавальна, оцінювальна та
регулятивна. Усі інші функції постають похідними від них і практично
охоплюються ними, зокрема, – світоглядна, інформаційна, виховна, і т.д. [51,
с.257].
Натомість у «чистому вигляді» (як фізіологічно-психологічний процес)
емоції не є юридичною категорією, але безпосередньо є елементом правової
поведінки,

показником

стану

блага

у

«формі

благообладання

як

суб’єктивного змісту права» (за Р.О. Стефанчуком [356, с.116]), стосуються
процесу реалізації права, стосуються обов’язків як необхідності до вчинення
поведінки, інтересу.
Іноземні дослідники Браян Таманага (США; праця – «Верховенство
права: історія, політика, теорія», 2004р, переклад – 2007р.) та Аарон Барак
(Ізраїль; праця – «Судейское усмотрение», 1999р.) підходять до розкриття
проблем судочинства, а разом з тим і процесуального права, через
епістемологічну призму. Такий підхід, на нашу думку, є не меж важливим
ніж вищезазначені, адже дозволяє розкрити напрямки юридичного процесу
та юридичних конструкцій та їх цінність. Звісно, аби діалектично розкрити
сутність юридичного процесу та юридичних конструкцій в процесуальному
праві, насамперед доцільно припуститись з’ясуванню термінологічного
апарату цих категорій.
Так, у «Юридичній енциклопедії» зазначається, що «юридичний
процес» (у широкому розумінні) – це комплексне і багатогранне поняття, що
характеризує сукупність усіх правових форм діяльності державних органів
(у тому числі суду – Я.М.). Така діяльність із здійсненням у визначеному
законом порядку юридично значимих дій і спричиняє певні правові наслідки
[441, с.481].
З позиції А.О. Павлушиної, теорія юридичного процесу підтверджує:
галузеве розподіл права – це лишень умовний розподіл нормативного
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матеріалу, який здійснюється виключно за предметними ознаками, виходячи
з

кола

регульованих

відносин

задля

зручності

використання

у

правозастосуванні. В той же час, такі філософські парні характеристики
права, як ото право приватне і право публічне, право матеріальне і
процесуальне

право,

імперативність

і

диспозитивність

регулювання,

змагальність і слідчий процеси, виділяються в праві умовно, мають сферу
деяких по суті прикордонних важко помітних явищ і, що найголовніше,
посідають місце в будь-який предметній сфері правового регулювання.
Питання спостерігається лише в міру їх присутності. Процесуальність же є –
властивість, сторона, складова будь-якої частини правової матерії, а потім
вже, самі ж процесуальні норми присутні у будь-якій з таких галузей, вони
представляють собою підінститути багатьох галузей права або, ж відповідні
процесуальні масиви в їх складі [256, с.15–16].
Доволі схожої позиції притримується С.А. Курочкін, який, з точки зору
поєднання приватних та публічних засад, відмічає, що ціль процесу – як
правозастосовної діяльності – це забезпечення реального управління дії
нормативно-правових актів в межах приватних та публічних засад
цивілістичного процесу [156, с.104].
Водночас, юридичний процес складається із сукупності послідовних
дій, певних етапів та окремих стадій (вивчення і встановлення фактичних
обставин справи, вибір норми, її тлумачення, прийняття рішення, і т.д.).
Юридичний процес притаманний і судовій правотворчості, де він також
наділений відповідними етапами та стадіями [441, с.481].
Як системна надбудова, юридичний процес повинен характеризуватись
своєрідною метою, ціллю, а власне – функціональним покликанням.
Однозначно, що коли ми ведемо мову про юридичний процес, то стає
очевидною та обставина, що й сам «процес» повинен характеризуватись саме
«юридичним», а не будь яким іншим критерієм. Відшукання відповіді на
окреслений аскет в певному сенсі буде сприяти розкриттю епістемології
юридичного процесу в контексті процесуального права.
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У

вузькому

розумінні,

«юридичний

процес»

подається

як

узагальнююче поняття, що характеризує регламентований законом порядок
судочинства (цивільного у тому числі – Я.М.), як і діяльність інших
службових осіб. Такий порядок переважно і визначається процесуальним
правом [441, с.481].
С.А. Курочкін лаконічно зазначає, що «…ціль – це модель майбутнього
стану системи. Юридична ціль – це ціль системи правового регулювання, і
полягає вона в тому, аби упорядкувати суспільні відносини, власне,
приведення суспільної системи у відповідність із приналежними їй
закономірностями завдяки цілого переліку правових засобів (в тому числі й
цивільного процесу)…» [156, с.101]. Що це означає?, – це означає
насамперед те, що в широкому розумінні юридичний процес покликаний
впорядковувати не тільки ті правовідносини, які охоплюються вузькими
інтересами, цілями того чи іншого юридичного процесу, але й сповнюватись
широкими та «комплексними» цілями («стиковими»). Це пов’язано із тим,
аби завдяки саме широкому і вузькому підходу розуміння юридичного
процесу та ролі у ньому юридичного інструментарію, забезпечити реалізацію
норм матеріального та процесуального права, публічного та приватного
права більш повно, власне – досягнути при правовому регулюванні
комплексного їх збалансування, ефективності, тощо. Часто-густо, це може
мати вияв у судовій політиці, у забезпеченні безпеки, тощо. Власне, у
створенні та регулюванні тих режимів, тих процесів, які потребують
доведення до досконалості юридичних конструкцій, процесів у вузькому та
широкому сенсах одночасно.
В.М. Горшеньов під юридичним процесом розуміє комплексну систему
правових порядків (форм) діяльності уповноважених органів держави,
посадових осіб, а також осіб, заінтересованих у вирішенні різних юридичних
справ інших суб’єктів права. Наголошується також на тому, що даний процес
регулюється (процедурними і процесуальними) нормами, а його результати,
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закріплюються у відповідних правових актах – офіційних документах [364,
с.8; 286, с.317].
А.О. Павлушина наголошує на тому, що принципи юридичного
процесу складають внутрішню сутність єдності процесу. Звісно ж, що
обґрунтування концепції загального юридичного процесу без пріоритетного
визнання головної його характеристики, саме – його принципів, а по суті тих
«китів», на яких повинна бути заснована будь-яка процедура незалежно від
сфери її реалізації, неможливо. А тому, шляхи спільності розуміння
юридичного

процесу

слід

шукати

саме

в

його

принципах.

Саме

відштовхуючись від таких, юридична процедура завжди повинна бути
демократичною, гуманістичною, справедливою скрізь – незалежно від сфери
її застосування [254, с.69].
М.В. Вітрук відмічає, що процесуальна форма складається із певного
порядку реалізації прав та обов’язків, які, як правило, закріплені нормами
права. Адже коли закон із тією чи іншою ступеню визначеності передбачає
порядок реалізації особою її прав та обов’язків, то в такому разі слід вести
мову про процесуально-правову форму їх реалізації.
закон установлює

В такому випадку,

певну «алгоритмічність» процесу реалізації,

його

процедуру, яка проявляється через поступовість поведінки самого носія
права, а також, зміст дій зобов’язаних органів та осіб, що скеровані на
досягнення цілей найбільш повного та точного використання права або
виконання обов’язку [63, с.319, 320]. Також, вчений додає, – що важливо
відмітити в епістемологічному сенсі, – саме правозастосовна діяльність, як
одна із виражених видів процесуально-процедурної форми, необхідна для
того, аби найбільш повно гарантувати виконання юридичних обов’язків та
використання прав, а також для того, аби забезпечити контроль за
правильністю та точністю їх здійснення [63, с.320]. При цьому, сама
правозастосовна діяльність у всіх своїх видах завжди дістає певні
процесуально-процедурні форми [63, с.320], вирази.
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В такому разі постає за очевидне, що процесуально-процедурна форма
реалізації прав та обов’язків є юридичною конструкцією, що зумовлюється у
реалізації юридичним процесом.
Ключовим моментом, на думку деяких вчених, в даному визначенні
виступає висновок про юридичний процес як організаційну основу
динамічного складу фактів, що мають правове значення, якими є дії та
вчинки учасників самого процесу. Окрім цього, наведена диференціація
вказує на те, що юридичний процес регламентує не тільки юридичну
діяльність, яка пов’язана із урегулюванням конфліктів, але й вирішення
державними органами різних юридичних справ позитивного характеру
(курсив та переклад із мови оригіналу (російської) власний – Я.М.) [286,
с.317].
У правовій доктрині юридичний процес розглядається ширше, ніж в
межах процесуального права, власне як «судово-правовий процес», або ж
«судове право». Очевидно, що юридична конструкція, як і юридичний
процес, пронизують право сферу, адже є її змістом.
Зокрема, судово-правовий процес розглядається як закономірний,
поступовий процес розвитку судової системи, яка пов’язана із якісними,
позитивними змінами, і який, при цьому, скерований на досягнення правових
цілей, використовуючи при цьому виключено правові засоби [172, с.186].
Є.В. Слєпченко досліджуючи проблеми єдності та диференціації
цивільного судочинства, відмічає, що юридичний процес є процедурою, яка
пов’язана із здійсненням певного виду правозастосовної діяльності – судової
правозастосовної діяльності. Вчений-дослідник також погоджується із тими
авторами, які вважають, що процесуальна форма – це і є сам юридичний
процес, але тільки у вузькому значенні цього поняття, яким являється
судочинство. За таких обставин, Є.В. Слєпченко приходить до висновку у
тому, що цивільна процесуальна форма – це юридичний процес щодо
розгляду і вирішення цивільної справи, тобто – цивільне судочинство [349,
с.27].
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Не зайвим було б вказати на те, що вчений розглядає види юридичних
процедур, які розмежовує в залежності від змісту правовідносин, в
залежності

від

галузевої

приналежності,

характеру

правовідносин

(матеріальні та процесуальні), характеру діяльності (юрисдикційна та
неюрисдикційна), та інші. Проте предметно слід звернути увагу на те, що
процесуальні процедури, на думку вченого, це є ті процедури, які пов’язанні
із правозастосуванням, але не будь-яким, але тільки ті, які пов’язані із
правозастосовною діяльністю судів [349, с.28–35].
Ю.О. Гурджі, досліджуючи питання процесуального забезпечення прав
особистості в теоретичному аспекті, виділяє у комплексі ряд принципів, які
притаманні процесуальному праву, як структурному елементу системи права,
– синхронність (тобто, одночасність виникнення норм та принципів
матеріального та процесуального права; а також, відповідність юридичного
процесу, що покликаний забезпечувати реалізацію норм і принципів
публічного та приватного права, регулятивного та охоронного права, та
суспільних відносин, які він покликаний регулювати) тощо [89, с.63–65].
Отож «синхронності» не тільки є наявною в юридичному процесі, але й
відіграє важливу роль, утворюючи чітку будову юридичної конструкції,
надаючи можливість набути ознак ефективності та гнучкості правовій
процедурі (як юридичному процесі у вузькому значенні).
З огляду на викладене, стає очевидним і те, що слід відмежовувати
питання «правова процедура» та «судовий процес». Зокрема, в теорії права
відмічається, що «правова процедура» – це особливий нормативно
встановлений порядок здійснення юридичної діяльності, що забезпечує
реалізацію норм матеріального права, який заснований на матеріальних
правовідносинах, охоронюваних від правопорушень правовими санкціями (з
позиції О.В. Лазарєва) [286, с.320]. А «судовий процес» (судочинство) – це
встановлений законом порядок діяльності органів судової влади та учасників
самого процесу, а також певна правова форма судової юрисдикції по
застосуванню відповідних юридичних норм для захисту та охорони
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суб’єктивних прав громадян та організацій, як і щодо розкриття злочинів,
викриття та притягнення до відповідальності винних, або ж, здійснення
конституційного контролю за нормативними актами та правозастосовною
практикою [286, с.321].
Попри матеріальні процедури (які є засобом забезпечення нормальної
не примусової реалізації права, що застосовуються в не судових процесах –
виборчий процес, оформлення земельних ділянок, тощо), в теорії права
виділяються й процесуальні процедури, а саме: діяльність юрисдикційного не
судового характеру щодо реалізації санкцій по захисту охоронного
правовідношення із застосуванням засобів державного примусу [286, с.321].
Зрештою,

на

відміну

від

юридичних

процедур

судочинства,

процесуальні форми встановлюють порядок відправлення правосуддя, в тому
числі й з цивільних справ. Адже на них й базується (засновується)
юрисдикційний
виступають

правозастосовний

органи

правосуддя.

процес,
А

в

головним
сукупності

учасником

яких

елементів

усної

процесуальної форми постає регламентація: (а)склад учасників справи;
(б)характер здійснюваних дій; (в)послідовність здійснення таких дій;
(г)строки їх здійснення; правових санкцій [286, с.322].
Достойною уваги є позиція тих правників-теоретиків права (наприклад,
О.В. Лазарєв), які вказують на те, що реалізація матеріальних норм, яка
формує неюрисдикційний процес, здійснюється також безпосередньо завдяки
макро- та мікро-процедурам [286, с.328].
Підтримуючи ідею макро-мікро-рівня процедур, слід навести слушний
тезис А.О. Павлушиної у тому, що на макрорівні – право в цілому, в єдності,
в комплексі матеріального і процесуального виступає або має виступати
гарантією дотримання прав особистості; на думку дослідниці, – всередині ж
правової системи матеріальне і процесуальне, співвідносячись як форма і
зміст, обумовлюються взаємним впливом один на одного, перебуваючи в
глибокій функціональній залежності та взаємному зв'язку і, при чому,
виділяються в правовій системі як умовні підсистеми, взаємно забезпечують
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реалізацію права в цілому; при автономному розгляді, – на думку вченої, – на
мікро-рівні – процесуальне право характеризується власною змістовною
цінністю, маючи на увазі, що процесуальні права особистості (учасника
процесу – Я.М.) часто подаються не менш значущими, ніж матеріальні,
будучи при цьому невід'ємною частиною визнаних природних прав людини
як і «права справедливості», складаючи в цьому сенсі не менш важливе
завоювання цивілізації, ніж права матеріальні. Таким чином, юридичний
процес, з позиції дослідниці, являє собою право в дії, в динаміці, визначаючи,
на відміну від понять «право», «правова система», які не є складними
системами правил як певної даності, а лишень являють сам хід їх прийняття
та реалізації. Процесуальне право, будучи парної категорією праву
матеріального і не маючи з останнім ніякої чітко вираженої межі,
представляє ту його частину, яка й опосередковує властивість права стосовно
того аби визначати порядок, послідовність, змістовну змінюваність стадій
правотворчості і правореалізації [256, с.14–15].
У теорії права «юридична конструкція» окреслюється як певна
«…ідеальна модель правового явища, яка відбиває його структурні елементи
та суттєві, необхідні взаємозв’язки між ними…» [52, с.869–570]. Видами
юридичної

конструкції

є

«міжгалузеві»

юридичні

відображають специфіку регулювання певного роду

конструкції,

які

(сфери) суспільних

відносин [52, с.871].
С.С. Алєксєєв під юридичною конструкцією розуміє як своєрідну
будову прав, обов’язків, відповідальності, і як типову схему, модель,
«скелет» та принципи дії, на яких вибудований цей «юридичний матеріал»
[10, с.214]. Особливістю значення юридичних конструкцій, на думку вченого
(на прикладі цивільного права), є те, що вони у максимальній ступені
забезпечують визначеність права (що є умовою концепції верховенства
права – Я.М.); розкривають типізовані зв’язки (моделі) в праві; та те, що вони
дозволяють цілеспрямовано та суворо юридично удосконалювати право,
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втілювати у зміст юридичних конструкцій (а звідси і всієї галузі права) силу
досвіду та розуму [10, с.418–419].
Її основними ознаками є ті, які вказують на те, що ця модель
характеризується тим, що … виступає специфічним юридичним засобом
відображення суспільних відносин (зокрема їх сторін, чи то певних
елементів), що регулюються правом; також тим, що вона (юридична
конструкція) є стійкою та стабільною моделлю відповідного правового
явища; … вона є і продуктом накопиченого досвіду та практики;…
створюється в результаті абстракції [52, с.870].
В.В. Чевичелов, досліджуючи питання юридичної конструкції як
феномену у праві, вказує на те, що така конструкція насамперед постає як
засіб правотворчої техніки, та зумовлюється моделюванням, побудовою
певного юридичного нормативного матеріалу, і, як наслідок, окремо виступає
методом пізнання та тлумачення норм права [417; 1, с.55]. В широкому
розумінні, на думку дослідника, тут можливо вести мову і про норми права,
про правосвідомість, а також і про правові інститути [417; 1, с.55]. У
вузькому сенсі, юридична конструкція – це засіб тої правотворчої техніки,
яка якраз і полягає за своїм сенсом у моделюванні, певній логічній побудові
нормативного матеріалу.

Адже

функціональна

значимість юридичної

конструкції повинна зводитись до можливості на цій підставі здійснювати
конструктивне тлумачення норми права, виявляти її сенс [417; 1, с.56]. Отже,
широкий та вузький підхід розуміння юридичної конструкції, дозволяє її
виокремлювати й стосовно юридичного процесу, власне його моделювання,
із характерними особливостями, вбачати їх (процес та конструкцію) як ціле
та окреме.
Юридична конструкція має й загальноправове значення [52, с.871], а
тому, може бути застосована у тій чи іншій галузі права та його інститутах,
зокрема в цивільному процесі.
С.С. Алєксєєв, відзначає, що юридичні конструкції являють собою
лише одну із структур у правій сфері, маючи при цьому первинне значення.
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Таку ж характеристику «основи», на думку вченого, повинні отримати й
формуючі на основі первинних правових засобів структурні підрозділи в
праві (правові інститути, вслід за цим галузі права, їх спільності) [7, с.332].
До дослідження юридичного процесу та юридичних конструкцій в
епістемологічному сенсі процесуального права можна підходити широко, з
точки зору «судового права». З’ясування його специфіки і суті, надасть
можливість

більш

широко,

конструктивніше

(на

макро-процедурах)

поглянути на конкретну специфічну сферу процесуальної діяльності,
процедури, її мету та сутність. Адже зайнявши позицію традиційно-вузького
аспекту (процесуального), який окреслюється одразу метою – захисту права
обмеженими змістом позову, спору про право (одного), ми втратимо
можливість поглянути динаміку та статику системи правосуддя у цілому, а
власне – юридичного процесу (сів) та конструкцій. Тому тезис (принцип,
тактика) римлян «divide et impera» (разделяй и властвуй) [321], тут відіграє
другорядну роль.
Так, судове право – це одна із складових публічного права. А основний
та невід’ємним суб’єктом судового права є судова влада, яка являє собою
сукупність

фактичних

відносин,

що

організовані

та

охороняються

авторитетом правових норм [172, с.143]; судове право складається як із норм
матеріального, так і з норм процесуального права. Вважається, що його не
достатньо розглядати як феномен процесуального права, оскільки суди, як і
судові структури та й сама система не є самодостатніми. Тому підтримується
думка у тому, що без матеріального права судового права не може існувати.
Судове право – це судовий процес – феномен багатогранний. Відтак, судове
право – це особливе поєднання права процесуального із матеріальним. Усе
судово-процесуальне

існує

зрештою

для

вирішення

питань

саме

матеріального права та матеріальних правовідносин учасників судового
процесу, в тому числі із ціллю: перевірки правомірності різних правових
актів; вирішення спорів про права; про зобов’язання суб’єктів; попередження
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правопорушень чи то притягнення винного до відповідальності за скоєне
правопорушення [172, с.145].
Предметом судового права є відносини (а)судоустрійні, основою яких є
правові норми, що організовують судову систему; (б)процесуальні, тобто
фактичні відносини судової діяльності; (в)відносини, які складаються із
винесенням судових актів та судової правотворчості [123, с.2; 172, с.147].
Варто вказати на слушну позицію О.С.Ткачук та С.В.Глущенко, думку
яких підхопив С.Прилуцький, у тому, що теоретичну складову побудови
судоустрою та місця у ньому суду касаційної інстанції становить, зокрема,
вчення про судове право (щодо єдності юридичної природи інститутів
судоустрійного, цивільного процесуального, кримінально-процесуального
права), звернення до якого має забезпечити можливість розкриття двох
основних складових: судоустрою і судочинства (правосуддя). Окрім того,
орієнтуючою має бути й теорія систем (стійкість пірамідальних ієрархічно
організованих систем, неможливість наявності у підсистемах тих самих
властивостей, що має цілісна система). Взаємозв’язок підсистеми з іншими
частинами системи, похідність функцій частини від загальної системи тощо),
а також співвідношення судових ланок і судових інстанцій (виділення власне
– Я.М.) [371, с.99; 284, с.47–48].
М.І. Михайлівський також притримується концепції судового права,
вважаючи, що кримінальний та цивільні процеси мають злитися у єдину
науку – судове право, оскільки, при розгляді рис першого та другого
процесів, віднаходяться більше спільних, ніж відмінних рис [219, с.1733–
1741; 218, с.17].
В протистояння цій позиції, Є.О.Мічурін акцентує увагу, теж, на не
менш доцільних та практичних положеннях, наголошуючи при цьому на
тому,

що такі процеси по-своєму відбивають процесуально-правове

навантаження на спільних та відмінних взаємозв’язках. А саме, вчений
погоджується із тим, що дійсно, хоч судді–практики розглядають як
кримінальні, так

цивільні справи, проте, цивільний процес є основою
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судочинства насамперед в приватних правовідносинах, де основним
нормативним актом залишається ЦПК України. З іншого боку, вчений
звертає увагу на те, що за кримінальними та публічними справами
судочинство має здійснюватися окремими нормативними актами – зокрема,
КПК України. Адже на думку Є.О.Мічуріна, між процесом у публічних та
приватних відносинах є велика різниця: перший ініціюється, як правило,
державою незалежно від волевиявлення сторін. До прикладу, вчинення
порушення кримінального законодавства незалежно від волевиявлення
потерпілої особи достатньо для виникнення процесуальних дій по факту
правопорушення

вповноваженими

державними

органами:

дізнання,

попереднього слідства. На відміну від цього, у приватних відносинах
судовий процес ініціюється самими суб’єктами, права яких порушені. Більш
того, оскільки у останньому випадку страждають, передусім, приватні
інтереси, є можливим припинення процесу за ініціативою сторін, їх
домовленості з цього приводу, наприклад, через мирову угоду [218, с.17].
Окрім того, вважається, що судове право в концептуальному сенсі – це
насамперед продукт того стану судової юрисдикції, для якої була характерна
загальна нерозвиненість її державного статусу та процесуальних форм [345,
с.8].
Об’єднання різних правових норм та інститутів в окрему групу,
зумовлюється не їхньою зовнішньою подібністю, а однорідністю того
соціального субстрату, який виступає предметом впливу із сторони
законодавця. Галузь права, як засіб соціальної регуляції, за визначенням
повинна об’єднуватись у суспільні відносини однорідного типу. Саме в
цьому залог її органічного існування як елемента всієї діючої в країні
правової системи [345, с.9].
Ще одним, і водночас доволі таки сильним аргументом неприхильників
судового права, є такий, що судову процедуру не слід, як це намагаються
зробити опоненти, довільно «витягнути» із всього правового контексту
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кримінального переслідування злочинця, який бере свій початок зовсім не в
суді і, до речі, також може закінчитися на судовому засіданні.
Проте, прихильники судового права акцентують увагу на тому, що спір
про право – це не тільки процесуальна категорія, оскільки він виникає в
момент вчинення злочину, як відображення юридичного факту, що породив
це відношення. Тому, приміром, громадянин, який діяв всупереч забороні
кримінального закону, не виконав по суті обов’язку, який покладений на
нього державою, і тим самим, він оспорив право диктувати йому свою волю.
Відповідно, вже у цей момент виникає спір між державою та особою, яка
вчинила злочин [345, с.19].
На думку О.Г. Лук’янової, процесуальне право – це відносно
самостійний правовий блок в структурі права. Адже варто мати на увазі, що
між процесуальним і матеріальним правом існує тісний правовий зв’язок, а
по суті – взаємний вплив; одночасно, матеріальне та процесуальне право
мають принципову відмінність, як і самостійне значення, проте існувати одне
без одного не можуть [168, с.78–79].
Натомість слід дослухатись до позиції А.О. Павлушиної у тому, що
основним фактором, який визначає видимий зміст процесуального права і
науки про нього, є саме тип праворозуміння. Адже на право, як і на багато
інших явищ, як феноменів соціальної дійсності, можна дивитися в широкому
і у вузькому сенсі цього слова; кордони права лише у відомому певному сенсі
визначаються системою норм; в той же час, право як симбіоз його
позитивного і природного вмісту, нормативного правила і прецеденту при
тенденції взаємопроникнення загальних засад побудови загального та
континентального права являє собою синтез як ідеології, ідеї вдачі, так і його
догми. Відповідно, межа процесуального права визначається не тільки
писаними процедурними правилами, а й «духом», ідеєю, спільними
принципами будь-якої процедури, які, в кінцевому підсумку – в ситуації
розгляду спору, наприклад, виступають як норма – яка є правовим
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орієнтиром у правових дозволах [256, с.13–14], заборонах, обмеженнях,
заохоченнях тощо.
У розумінні вужчого сенсу юридичної процедури та конструкції, з
точки зору процесуального права слід бути солідарним із позицією О.Г.
Лук’янової у тому, що процесуальне право характеризується більш детально
в структурі права за наступними критеріями: (1)специфіці матеріальноправових відносин, розвиток і здійснення яких визначає процесуальне право;
(2)специфікою призначення матеріально-правових норм, реалізацію яких,
покликано визначати процесуальне право; (3)специфікою призначення
самого процесуального права в загальній структурі права; як і (4)специфікою
процесуальної

діяльності;

(5)характером

вирішуваних

індивідуальних

конкретних справ [168, с.68–69].
Водночас, варто мати на увазі, що юридична діяльність суду
представляє собою змістовну діяльність усієї судової системи в цілому, а
також кожного її елементу окремо, тобто, суду, який виконує повноваження
судової влади [172, с.147]. Звернемо увагу більш детально на деякі
повноваження суду, обумовлені процесуальною формою, як особливим
порядком розгляду і вирішення судової справи, власне у вузькому сенсі
розуміння юридичного процесу та юридичних конструкцій.
Так, Н.О. Рассахатська, досліджуючи цивільну процесуальну форму та
її межі, відмічає, що за своєю сутністю цивільна процесуальна форма
призначена

для

регламентації

процесуальних

дій

та

процесуальних

документів. Виходячи з цього постулату, вчена приходить до висновку у
тому, що цивільна процесуальна форма не поширюється: 1)на розумову
діяльність, повністю підпорядковану законам логіки; 2)на діяльність, яка не
має процесуальної характеристики, зокрема діловодну і організаційну; 3)на
дії, хоча і процесуальні за своїм характером, але які становлять предмет
регулювання іншої галузі, ніж цивільне процесуальне право [324, с.17]. З
такою позицією слід погодитись, адже такі кореляти вочевидь не
охоплюються юридичною конструкцією та юридичним процесом.
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Досліджуючи проблеми доктрини цивільної процесуальної форми,
вчена відмічає, що «…нормативні правила, які представляють внутрішню
основу цивільної процесуальної форми, різні для юридичної форми дій та
документів. Адже цивільна процесуальна форма підрозділяється на форму
діяльності (усну форму) і форму документів (письмову процесуальну форму),
зміст якої регламентує склад і послідовність розташування частин і
реквізитів процесуальних актів…» [324, с.8–9]. В доповнення варто навести
наступне, як контраргумент неповноти висновку, як і продемонструвати
очевидність сприйняття юридичного процесу дещо в ширшому сенсі, ніж у
вузькому підході до праворозумніння цивільного процесуального права
представленого дослідницею.
Тут, видається необхідним звернути увагу на, так би мовити, сенс
«судового життя» як такого. З погляду позиції Е.М. Мурадяна «… судове
життя (чи то те, що відбувається в процесі розгляду судом справи – Я.М.) –
це можливість суду здійснення своєї діяльності в умовах перманентної
критики його діяльності; це позови та заперечення, звинувачення та
намагання самовиправдання сторони справи, що викликана як відповідач
(притягнута до суду), або ж, взаємне звинувачення сторін; це й судова
риторика, в якій суду та учасникам справи належить пізнавати суть справи,
з’ясовувати факти, суттєві від несуттєвих, відрізняти реалії від вигадки,
досліджувати докази, аргументації стосовно них та їх спростування; це,
зрештою, вирішення одних протиріч вслід за іншими протиріччями… » [223,
с.49; 172, с.158].
Часто-густо, за наведених обставин, юридична конструкція, як і сам
юридичний процес, набувають інших цілей, задля належного правового
регулювання процесуальних правовідносин. Це означає, що в силу
виникнення низки несприятливих факторів для дії системи процесуального
права, юридичний процес, як і юридичні конструкції повинні мати
властивість гнучкої форуми, аби ефективно долати ряд ускладнень.
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Отже, за такого підходу, цілком очевидною обставиною для розуміння
юридичного процесу у вузькому сенсі при здійсненні судочинства є
необхідність розуміння глибшого практичного змісту юридичного процесу,
саме і який дає можливість викрити (розкрити) дійсні правові реалії
юридичного процесу у судовій практиці, в дії. По суті, це дає можливість
випробувати юридичну конструкцію на «міцність», а процес – на здатність
ефективно забезпечувати захист прав, свобод та інтересів, як і спроможність
юридичного процесу забезпечити належну процедуру розгляду і вирішення
судової справи. Тобто, йдеться про проявлення юридичного процесу як
юридичної конструкції із внутрішньої сторони.
За таких обставин й слід звернути увагу на зміст поняття «правові
емоції», які, безумовно, видаються також особливою невід’ємною частиною
характеристики процесуального права та певного ефекту від юридичного
процесу в дії.
Зокрема, у філософії права під ними розуміється «…вид особливого
класу психічних процесів і станів, пов’язаних із інстинктами, потребами і
мотивами, які у формі безпосереднього переживання відбивають значимість
для людини правових явищ і ситуацій, а тому є важливими чинниками
внутрішньої регуляції поведінки у сфері права [51, с.255]. Також
відмічається, що на відміну від пізнавальних процесів, які раціонально
відбивають навколишню дійсність, емоції відображають безпосереднє
ставлення людини до навколишнього світу у переживаннях. Саме тому
емоції, з одного боку, виражають стан суб’єкта та його ставлення до об’єкта,
а з іншого – характеризуються полярністю, тобто мають моральність –
позитивного чи негативного значення. (С.Л. Рубінштейн) [51, с.255].
Очевидним є те, що «правові емоції» є дотичними та співмірними із
юридичною категорією «правові конфлікти», яка також охоплюється
юридичним процесом, адже процесуальне право якраз і покликане їх
вирішувати, врегульовувати під час реалізації головної мети – захисту прав,
свобод та інтересів.
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До прикладу, С.В. Бобровник, розглядаючи право в дії, зазначає, що
психологічний аспект у пізнанні права дуже важливий. Пов’язано це, на
думку вченої з тим, що правова норма випробовує на собі психологічні
переживання конкретного індивіда у процесі її створення, реалізації та
існування [95, с.259]. А пізнання правових конфліктів та компромісів у
межах теоретико-методологічного напрямку юстнатуралізму призводить до
можливості застосування антиправових заходів та засобів насильницького
консенсусу [95, с.248]. Це особливо актуально проявляється на змісті та ідеї
«юридичного

процесу»

та

«юридичних

конструкцій»

цивільної

процесуальної форми у судочинстві (процесуальному праві) – в інститутах,в
нормах, субінститутах, провадженнях та стадіях, режимах тощо. Адже якраз
за

таких умов

виникає

можливість

проявити

суть

та

покликання

процесуального права, виділити іншу його сторону як системи правового
регулювання процесуальних правовідносин, оцінити її справедливість та
виправданість, тощо. Ось, для аналізу юридичних конструкцій передбачених
процесуальному законодавстві феноменів «компромісу» та «конфлікту», як і
одночасного відстеження того, що цим феноменам притаманний саме
юридичний процес та процесуальна форма реалізації, доцільно навести
приклад: по перше це ті конструкції, як регламентують процесуальноправовий порядок врегулювання спору за участі судді (ст.ст.201 – 205 ЦПК
України); в кримінальному процесі такими нормами-конструкціями є: ст.470
КПК України («обставини, що враховуються прокурором при укладенні
угоди про визнання винуватості»); ст.471 КПК України («зміст угоди про
примирення»);

ст.472

КПК

України

(«зміст

угоди

про

визнання

винуватості»); ст.473 КПК України («наслідки укладення та затвердження
угоди») тощо.
Очевидним видається і те, що юридичний процес та юридична
конструкція в епістемологічному сенсі щонайменше потребують розгляду їх
з точки зору публічних та приватних основ теорії процесуального права.
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В такому ключі, показовим буде звернути увагу на позицію С.А.
Курочкіна, який на прикладі цивільного процесу відмічає, що структура
системи цивільного процесу – це необхідне та водночас достатня для
досягнення цілей стійке упорядкування її елементів (процесуальних дій) та
зв’язків між ними (правовідносин), які і визначають функціональне
компонування системи та її взаємодію із середовищем [156, с.518].
В

контексті

цивільного

правозастосовчого

процесу

характеризується

розсуду,

юридична

«судовим

конструкція

активізмом».

Адже

«добудова» права судами, як відмічається деякими дослідниками, має
відповідати вимогам демократичної легітимності. Тобто відбуватися на
засадах довіри, де суд має всіма можливими засобами сприяти захистові прав
людини, відповідно недоліки (прогалини, колізії, конкуренцію норм)
законодавства тлумачити на користь прав людини та забезпечення захисту
слабкішого у правовідносинах [52, с.559]. В той же час, добудова права
судами є обмеженою законодавчими прерогативами парламенту [52, с.559].
Це означає, й обмеження можливостей юридичної конструкції системи
цивільного процесу задовольняти до певної міри запит на ефективний захист
прав, свобод та інтересів судами цивільної юрисдикції.
Разом з тим, прийнято виділяти три основні суддівські стратегії, де
може реалізуватися суддівський розсуд, це: стримування, нейтральності та
активізму [52, с.561]. А в залежності від підстав правозастосовний розсуд
буває таким, що існує через відносну визначеність змісту правової норми,
колізію правових норм чи прогалину у праві [52, с.560].
Вимога правової визначеності зумовлює певні стандарти сталої судової
практики, відповідно до якої суди повинні за однакових фактичних умов у
аналогічних справах ухвалювати аналогічні рішення, оскільки за інших умов
суди можуть ухвалювати такі рішення, зміст яких не очікується жодною
стороною, що є не що інше як суддівське свавілля, і, що зрештою, суперечить
вимогам верховенства права і правової держави, порушуючи засади
правозастосовного розсуду [52, с.561].
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1.2. Епістемологія юридичного процесу процесуального права
Мета та покликання процесуального права, перебуваючи, з одного
боку, в процесі набуття не тільки у сталого вигляду водночас змінюється,
набуває динамічного характеру. Значну роль у такому процесі відіграє
становлення і розвиток європейського права, його імплементація у
вітчизняне

процесуальне

процесуальне

законодавство.

законодавство

не

тільки

Це

означає,

вже

що

потребує

вітчизняне
проведення

гармонізаційних та адаптаційних процесів задля досягнення відповідності
його ЄС стандартам, але й переоцінки сутності правосуддя, його завдання і
ролі на шляху до становлення демократичного суспільства.
Як справедливо відмічає О.В. Бикова, без європейського права на
сьогодні неможливо грамотно займатися питаннями європейської та світової
політики. Призначення та основна роль співтовариств Європейського союзу,
як й інших регіональних організацій Європейського союзу, стає можливим у
розкритті тільки у тому випадку, коли добре розумієш їх правовий статус,
внутрішню структуру, права та обов’язки, як і форми та методи діяльності
[29, с.109].
Очевидно,

що

процесуальне

право

перманентно

потребує

вдосконалення в силу змін не тільки матеріального права на національному
рівні, викликаного правовими та соціальними реаліями сьогодення, але й з
огляду на міжнародні стандарти розуміння прав людини, форм і способів їх
захисту відповідно.
Тому в силу інтегруючих чинників, глобалізаційних процесів, що
відбуваються у країнах, у яких триває перехідний період права та держави –
від тоталітарного та авторитарних режимів до демократичних (звісно,
Україна не є виключенням), матеріальне та процесуальне право є динамічним
та

вносить своє

аксіологічне

навантаження

на

правову систему і

правопорядок, власне, чим і становить аксіологічну цінність.
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Відтак, з’ясування епістемологічних тенденцій та суті процесуального
права видається вкрай актуальним. Проте очевидним є те, що проблематику
процесуального права, феноменів, які його супроводжують, слід розглядати
із суміжними загальними категоріям, як ото «правосуддя», «процесуальна
діяльність», «юридичний процес», так і у більш вузькому сенсі, означеного
конкретною галузевою специфікою.
Так, епістемологія права (правова епістемологія) визначається як
метаюриспруденція; як критичне осмислення знання про право; вчення про
граничні підстави, природу, межі та умови достовірності правового знання
[51, с.259]. Попри численні запитання, які окреслюють основні проблеми
епістемології права, найбільш доцільними при дослідженні юридичного
процесу та юридичної конструкції є наступні: якою є правова природа
юридичного процесу та юридичної конструкції?, чи є правові знання про них
цілісними?, і яка роль процесуального права, а по суті – яке його покликання
в сучасний період розвитку прав четвертого покоління (колективних прав,
права на безпеку тощо)?
А.М. Кучук доволі показово звертає увагу на те, що серед існуючого
плюралізму концепцій розуміння права необхідно виокремлювати такі із них,
які найчастіше використовуються у національних державах і відображають
засади ідеалістичної епістемології права.

Зокрема, на думку дослідника,

ідеться передусім про природно-правову концепцію, хоча цим поняттям
охоплюється низка теорій, які доволі по-різному інтерпретують таке
соціальне явище, як право. До прикладу, одні з них пов’язують право не
стільки із соціумом, скільки із трансцендентним буттям, результатом
волевиявлення якого і була поява права; інші ж, апелюючи до здорового
глузду

і

природи

універсалій,

які

самої

людини,

виконують

роль

виокремлюють
регулятора

існування

суспільних

певних

відносин,

відповідаючи вимогам справедливості [151, с.190].
Тут же, показовим (стрижневим на початках дослідження даної
проблематики – Я.М.) є також і те, що правова епістемологія намагається
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викрити ту обставину, що «…владна парадигма базується на ідеї, що юристи
керуються зрештою не науковим пошуком, результат якого може змусити
відмовитись від власних теорій під впливом емпіричної реальності, а
авторитетом тексту, який не може бути предметом сумніву, і, таким чином,
обмежує дослідження…» [51, с.60]. Такий підхід окреслюється з огляду на
правовий позитивізм. Натомість теорія юридичної аргументації базується на
уявленні про те, що право засноване меншою мірою на текстах і правилах, а
більшою – на конфлікті інтересів і цінностей, а тому знання права не
вичерпується знанням правил [51, с.260]. Що ж, і в першому випадку і в
іншому, відстежується чіткий зв’язок із процесуальним правом, в якому, чи
то яке, також засноване на правилах, їх алгоритмічності та доцільності у
захисті прав, свобод та інтересів. Зрештою, воно також охоплюється
відповіддю на питання про доцільність юридичного процесу та юридичної
конструкції за тих чи інших умов, про його ефективність та правову природу.
В.С. Бігун, досліджуючи проблеми мети правосуддя, і мети як
правосуддя (із філософсько-правової точки зору), приходить до висновків у
наявності двох ознак правосуддя: це формальні та змістовні. Формальну
ознаку правосуддя дослідник вбачає у тому, що воно здійснюється у формі
судочинства судами як державними органами. Натомість змістовну ознаку,
він пропонує вирізняти з огляду на відповідність правосуддя вимогам
справедливості та забезпечення ефективного поновлення в правах. Також,
вчений додає, що формальна ознака правосуддя конкретизується у
функціональному

розумінні

правосуддя,

яке

ототожнює

його

із

судочинством, судовим розглядом справ, тоді як інше – змістовне розуміння
– акцентує увагу на внутрішніх характеристиках судової діяльності
(справедливості як меті правосуддя) [33, с.13].
С.Л. Дегтяров зазначає, що термін «правосуддя» використовується в
суворо юридичному значенні та оціночно-доктринальному [92, с.158].
Якраз предметною ознакою правосуддя, – як відмічається у підручнику
із цивільного процесу за редакцією В.В. Комарова, – є потреби в забезпеченні
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реалізації прав всіх і кожного, а правосудної форми захисту прав громадян —
шляхом

розгляду

і

вирішення

юридичної

справи,

адміністративних велінь. Саме за такого підходу

а

не

шляхом

система права ставить

громадянина в рівне становище не тільки з іншими громадянами, а й з
державною владою, державою. Ось чому, на думку дослідників, саме судова
влада природно є фактором обмеження втручання кого-небудь у правовий
статус громадянина і в системі розподілу влади є тією противагою, яка
забезпечує невід'ємні і недоторканні права особи. При цьому правосуддя
являє собою єдину форму забезпечення законності і справедливості у
стосунках з участю громадян [407, с.12–13].
С.С. Алексєєв відмічає, що правосуддя вибудовується так, аби по
кожній справі була встановлена об’єктивна істина, панували справедливість
та право. На думку вченого, це досягається: (а)особливою конструкцією
судів, їх статусом; (б)застосуванням особливої юридичної процедури при
розгляді і вирішенні юридичних справ, яка є «процесом»; (в)наявністю
особливих гарантій,

які покликані

забезпечити

обгрунтованність

та

законність прийнятих рішень, як і недопущення та усунення помилок [10,
с.224].
На думку П.А. Попова, правосуддя – це головна і виняткова функція
цивільного судочинства, що здійснюється в стадії судового розгляду судом
як органом судової влади шляхом розгляду і вирішення цивільної справи по
суті і постанови законного і обґрунтованого рішення по справі, і забезпечує
виконання завдань і цілей цивільного судочинства [275]. А судова влада – це
самостійна і незалежна гілка державної влади, основними функціями якої є:
вирішення соціально-правових конфліктів, що виникають між суб'єктами
спірних правовідносин, а також здійснення контролю за законністю актів,
рішень, дій (бездіяльності) органів і посадових осіб законодавчої та
виконавчої влади з метою забезпечення стримувань та противаг захисту прав,
свобод, законних інтересів громадян, організацій, державного правопорядку
в цілому [275].
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В.С. Ковальський, досліджуючи правосуддя та охоронну функцію
права зазначає, що надзвичайно важливих рис правосуддя у правовій державі
є визнання принципів не тільки законності і верховенства права, алей
принципів правової безпеки. Адже відповідно до цих принципів, – продовжує
дослідник, – ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено
законодавством

[125,

с.181].

Такий

підхід

характеризується

основоположними ідеями забезпечення правопорядку. Важливу роль у цьому
ключі відіграє очевидно те, що саме завдяки правосуддю можлива охоронна
законності та верховенства права, забезпечення безпеки людини в ході
відправлення правосуддя. Це дає й підстави уявити дещо глибшу
епістемологічну суть правосуддя, як прояву ментального повороту в його ідеї
як такого.
Основною ціллю судовою діяльності, на думку деяких дослідників
(А.В. Малько, Д.С. Семикин, О.В. Люкина), є підтримання в суспільстві миру
та порядку завдяки врегулюванню соціальних конфліктів [172, с.26].
О.Г. Лук’янова влучно відмічає, що саме процесуальне право, на
відміну від правосуддя (ширшого розуміння – Я.М.), за своїм характером
покликане регламентувати вирішення справ, пов'язаних з вчиненням різних
правопорушень, з виникненням та існуванням інших правових аномалій, що
перешкоджають нормальному розвитку суспільних відносин (посеред яких –
різні перешкоди виникненню і здійсненню суб’єктивних прав, загроза
порушення суб’єктивних прав і правопорядку) [168, с.83–85].
В той же час, дослідниця додає, що суд – це найбільш доцільна для
суспільства конфліктно-дозвільна система, яка покликана «бачити» державну
і соціальну справедливість [168, с.66–67].
Х.А. Джавадов відмічає, що судочинство уявляється тією категорією,
яка покликана охопити процесуальну діяльність в максимальному обсязі її
фактичної різноманітності. У порівнянні з правосуддям, судочинство, перш
за

все,

технічна,

суто правова

категорія,

позбавлена

ідеологічного

навантаження. Судочинство ж є завжди, коли має місце процесуальна
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діяльність. А правосуддя – лише в тому випадку, коли ця діяльність (тобто
судочинство) є вірною (тобто справедливою) [93, с.180].
О.Г. Лук’янова слушно звертає увагу й на те, що сьогодні неможливо
тільки за змістом матеріальних галузей права судити про те, наскільки є
демократичною правова система. На її думку, справжнє обличчя правової
системи, як її спрямованість на всезагальне забезпечення й захист прав та
свобод особистості, визначається не стільки їх кількістю, чи то закріпленням
в

законодавстві,

скільки

саме

реальністю

й

ступенем

надійності

демократичного механізму їх здійснення [168, с.2, 3].
В той же час, в епістемологічному сенсі, дослідниця додає, що без
аналізу юридичного процесу як такого, а вслід за цим процесуальних норм чи
то правовідносин, як і без вивчення процесуального права в цілому
неможливо

об’єктивно

оцінити

реальний

стан

механізму правового

регулювання. Адже в суспільстві, яке визнає та проголошує найвищою
цінністю людини, її права та свободи, саме процесуальне право в
демократичному підході до розуміння, опосередковуючи при цьому
взаємодію держави і особистості, і є тим гарантом захисту її прав і свобод, як
і одночасно важливим засобом координації приватного і публічного інтересу
[168, с.3].
За такого підходу не зайвим було б вказати на функції права. Адже
О.Г.Лук’яновою під час дослідження ведеться мова по суті в контексті
функціональної

спроможності

юридичного

процесу.

І.М.

Куксін

та

П.О.Матвєєв, пропонуючи диференціацію функцій права, виділяють такі:
(1)за

обсягом

правового

впливу

на

суспільні

відносини

(загальні,

міжгалузеві, галузеві, функції правових інститутів і норм права); (2)в
залежності від сторін правового впливу: власне юридичні (регулятивна,
охоронна, компенсаційна, обмежувальна, відновлююча, каральна та ін.);
умовно-соціальні (економічна, політична, соціально-культурна, екологічна та
ін.); (3)в залежності від способів правового впливу: регулятивна (статична,
динамічна) та охоронна; (4)в залежності від тієї сфери суспільних відносин,
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на які розповсюджується правовий вплив: економічна, політична, соціальнокультурна, інформаційна, екологічна та ін. [149, с.18].
В.А. Сапун та К.В. Шундіков, досліджуючи інструментальну теорію
права в людській діяльності, відмічають, що впорядкованість людської
діяльності в складі дозволеного регулювання забезпечується, як правило,
дотриманням та використанням процедурно-процесуальних форм, які і
надають поведінці суб’єктів максимально організованого характеру з
безпосередньою можливістю реалізувати права, свободи, обов’язки.
Також, дослідники додають, що важливе практичне значення в
сучасний період має розвиток та використання охоронних засобів, що
вступають в дію при перевищенні повноважень носіями владних функцій,
здійсненні ними дій, які виходять за межі дозволеного, що врешті-решт
завдають реальну матеріальну та іншу шкоду учасникам суспільних
відносин. Діями щодо забезпечення права за допомогою правових засобів
охоронно-забезпечувального

значення

в

цих випадках можуть

бути

виконання обов’язків по відшкодуванню збитків, заподіяних внаслідок
некомпетентного виконання рішення вищого органу, застосування заходів
дисциплінарної відповідальності до посадової особи, скасування незаконного
акта

[335,

с.31].

(інструментами)

Власне,

правової

такі

процедури

(процесуальної)

є

суттєвими

матерії,

які

все

засобами
частіше

характеризують сутність процесуального права, а відтак, по особливому
характеризують правосуддя в цілому.
С.А. Курочкін, розглядаючи проблеми приватних та публічних основ
цивілістичного процесу, акцентує увагу на тому, що правосуддя із цивільних
справ – це важлива соціальна функція правової держави, форма досягнення
суспільного благополуччя та спокою (узгодження) [156, с.89].
У теорії права наголошується на тому, що обов’язковість юридичної
форми обумовлена значимістю юридичної діяльності, не допустимої
довільної реалізації складових її діяльності [286, с.316].
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Водночас, сучасній науці відомі два основних підходи до розуміння
правової категорії «юридичний процес». Перший із них відображає погляди
представників окремих процесуальних наук, які відстоюють позицію про те,
що юридичний процес слід тлумачити як юридичну діяльність, яка націлена
на вирішення спорів про право (тобто, встановлення юридично значимих
фактів), а також, як здійснення правового примусу.
У відповідності до іншого (широкого) підходу, процесуальні функції
права не обмежуються тільки регламентацією примусу, а також розглядом і
вирішенням конкретних юридичних колізій. Адже попри кримінальний,
конституційний, цивільний тощо процеси, в системі матеріальних галузей
права наявні також численні процесуальні норми та інститути, на підставі
яких, здійснюється діяльність по застосуванню матеріально-правових норм
будь-яких галузей права [286, с.317].
У філософії права на прикладі дефініції «невизначеність правова»
визначається, що будь яка актуалізація правового смислу є його творенням, а
не застосуванням як чогось зовнішнього і вже існуючого. Тому тут
невизначеність права розглядається як онтологічна теза про те, що природа
права позбавляє його механізму забезпечення власної самостійності; а тому,
до права ніколи й в жодному разі не можна ставитись як до «вже
створеного». У цьому ключі пропонується концепт «не заданості кваліфікації
ситуації, в якій ставляться правові питання», найбільш важливим і
осмисленим варіантом якого є не заданість судового рішення [51, с.499].
Цікавим є те, що не (до)визначеність права означає відсутність у праві
як єдино правильної відповіді, так і критерію/методу її ідентифікації серед
можливостей, закладених рамками норми. У цьому ключі, відмічається, що
будь-яке правове рішення, є до-визначенням … норми – тобто є нічим іншим
як творенням, ніби прирощенням нормативності у вигляді індивідуальної
норми. А тому правове рішення (індивідуальна норма) не є дедуктивним
умовиводом з вищої норми, як і не знаходиться із нею у будь-якому
інформаційному формально-логічному чи детерміністичному зв’язку, а отже,
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лише

умовно

може

вважатися

конкретизацією

й

індивідуалізацією

правопорядку стосовно кваліфікованої предметності/дієвості [51, с.500].
При

цьому,

як

зауважується,

нормативність

все

ж

потребує

визначеності, і, відповідно, норма має бути об’єктом пізнання. За таких умов,
ставиться якраз акцент на тому, що суддя майже повністю вільний при
тлумаченні (визначенні значення) правового тексту. Це майже означає те, що,
з одного боку, відсутні нормативні (зовнішні) перешкоди для судді вкласти
будь-яке значення в інтерпретовані тексти. З іншого блоку, тлумачення судді
набуває значення норми, тільки якщо інший акт тлумачення надає йому
такого значення. Тобто, інакше кажучи, в аспекті створення норми право є
невизначеним, але в аспекті правового характеру (нормативності) створеної
норми можна говорити про її визначеність. Відтак, правовий, а не лише
примусовий характер створеної суддею норми буде полягати саме у тому, що
вона являтиме собою корпус аргументації, відкритої для раціональної
критики, який не може бути подоланий (заперечений) за правилами дискурсу
[51, с.502].
Важливо вказати на інший підхід, підхід так званих «правових
формантів», який пропонує інше розуміння «правової невизначеності» як
невичерпної можливості текстів (законів, формулювання вчених, рішень
судів тощо), які і забезпечують нескінченну відмінність впливу на процес
нормотворення. До прикладу, як відмічається в літературі, кожен елемент цієї
множини виступає «формантом», тобто тим, що завдяки своєму впливу
перманентно формує (але не фіксує) норму для кожної конкретної ситуації.
Тому вважається, що текстуальна множинність права є принципово
ідіосинкратичною, тобто такою, яка є своєю для кожної ситуації, й не
забезпечує конституціоналістський ефект – не транслює нормативного
смислу, а власне створює його, при цьому не наділяючи його нічим, що дало
б змогу йому перевершити цю ситуацію здійснення права, яка й являє собою
унікальну конфігурацію різних текстів, що здійснюють свій формулюючий
вплив. Саме тому вважається, що підхід «правових формантів» відкидає,

66

принципи редукції й економії змісту, стверджуючи, що правова система
містить невичерпно великий перелік контрастних формантних елементів. В
залежності саме від цього, доводиться, що в такому випадку й виникає
неможливість задати структуру правової ситуації перспективно, а тим більше
раз і назавжди про неї можна говорити лише ретроспективно. З огляду на
таке тлумачення, невизначеність права передбачає її розгляд не лише як
сфери буття – де суддя, наприклад, для вирішення справи не лише свідомо
обирає одні форманти (тексти законів, коментарів, доктрини тощо), але й
перебуває під невідчутним і неусвідомленим для нього впливом (структури
мислення, сформовані юридичною освітою, філософією ідеї, що їх поділяє
суддя, тощо) [51, с.502–503].
Тут слід звернути увагу на «інструментальний» підхід до розуміння
процесуального права.
Як

відомо,

право

за

юридичним

типом

є

праворозуміння

«інструментом» [240, с.99–101], використання такого права, часто-густо
залежить від бажання і розсуду індивіда [240, с.95–104]. Тому потреба у
користуванні, власне у вдалому користуванні залежить від «розсуду, який є
доволі таки оціночним» [249, с.95].
Розглядаючи право як інструмент, В.А. Сапун та К.В. Шундіков
відмічають, що класична праксеологічна модель діяльності виділяє три її
елемента, які зливаються в єдине ціле «реалізацією спільної мети діяльності:
(1)той, хто діє – суб’єкт діяльності; (2)те, за допомогою чого відбувається
вплив (реалізується) – посередник, або ж краще – конкретний засіб
(інструмент); та (3)те, на що здійснюється вплив – об’єкт [335, с.26].
В процесуальному праві характер правовідносин, як і їх зміст
традиційно

уявляється

через

тріаду

(а)об’єкт,

(б)суб’єкт,

(в)зміст

правовідносин (права та обов’язки). Очевидно, що повнота процесуальних
прав та обов’язків якраз і є інструментом для забезпечення процесуальної
діяльності. Натомість, такі інструменти можуть бути не збалансованими, а

67

точніше, на боці однієї з сторін їх може бути більше, або такі засоби будуть
універсальнішими у процесуальному протистоянні конфлікту.
Звідси, слід задатися простим питанням: якщо процесуальне право
можливо сприймати як «інструмент» у заходах, способах та формах
боротьби, не стільки правової визначеності під час захисту прав, свобод та
інтересів, скільки як інструмент для їх порушення, то чи можемо ми прийти
до висновку у тому, що на сьогодні існує реальна потреба підходити до
праворозуміння ролі процесуального права з точки зору інструментального
підходу?, – так, такий підхід пояснює очевидну грань правової реальності
процесуального права, демонструє основний практичний підхід.
На думку В.А. Сапун та К.В. Шундікова, правозастосовна діяльність
своїми правовими засобами «вклинюється» в механізм дії права, чим і
покликана, при необхідності, належним чином обмежувати правореалізацію,
усувати усе те, що перешкоджає у використанні суб’єктивних прав,
забезпечити використання і дотримання юридичних обов’язків, а по суті –
усунути дефекти в діяльності з використання правових засобів [335, с.32].
Таким

чином,

епістемологічної

поста

токи

за

зору,

очевидне,
враховуючи

що процесуальне

право з

інструментальний

підхід,

характеризується особливими завданнями та метою, які вже не стільки
пов’язані із юридичним процесом у догматичному (традиційному) його
уявленні,

скільки

окреслюється

додатковими

гранями,

рельєфами

процесуальної форми, особливостями юридичних конструкцій, їх гнучкості, а
подекуди й обмеженими можливостями, що вказують про неможливість їх
використання як належних процесуальних засобів при врегулюванні
процесуальних правовідносин.
Цікавою є позиція П.М. Рабіновича та Б.П. Ратушної, які в рамках
енциклопедичної довідки про «доказування у застосуванні правових норм»
зазначають, що «…аналіз практики ЄСПЛ свідчить про те, що ним
напрацьовані певні правові вимоги, які стосуються питань доказування. Ці
вимоги охоплено поняттям належної судової процедури, а за змістом вони
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належать до фундаментального права на справедливий судовий розгляд,
закріпленого у п.1 ст.6 ЄСПЛ. З погляду ЄСПЛ, якість доказування
фактичних обставин судової справи має забезпечуватись виконанням таких
основних вимог: а)впровадження змагальної моделі судового процесу;
б)рівність процесуальних можливостей сторін у доказуванні; в)придатність
доказів, на підставі яких суд ухвалює рішення; г)вмотивованість судового
рішення. …» [52, с.120]. Як зазначають дослідники, показовим є і те, що
ЄСПЛ не вимагає, так би мовити, «математичної» рівності сторін під час
доказування. Ідеться насамперед про те, завдання законодавця полягає у
створенні такої правової рівноваги між сторонами, щоб жодна з них
незалежно від своїх фактичних можливостей не почувалася в конкретній
справі менш процесуально «озброєною», ніж інші (рішення у справах
«Константінеску проти Румунії», «Вуазін проти Франції») [52, с.121].
З точки зору мікро- рівня належності юридичного процесу, слід бути
солідарним

із

позицією

Г.І.

Марунич,

яка

досліджуючи

проблеми

затягування цивільного процесу вказує на вияв ознак стосовно здійснення
повноважень

суду.

Зокрема,

дослідниця

відмічає,

що

критеріями

розмежування належного та неналежного здійснення повноважень судом
щодо темпоральних аспектів розвитку цивільного процесу є: (1)наявність
підстав для здійснення судом повноважень відповідно до ЦПК України; (2)
дотримання судом строків здійснення повноважень, встановлених ЦПК
України, з урахуванням принципу пропорційності; (3)вплив цих повноважень
на динаміку цивільного процесу [180, с.10]. Також, Г.І. Марунич розглядає
інші види затягування в цивільному процесі (за колом учасників циільноїс
парви в наслідок зловживань правом та невиконням (порушенянм)
процесуальних обов’язків) [180, с.10, 11]. Щоправда, стосовно «порушення»
процесуальних обов’язків та «зловживань» процесуальними правами слід
поставитись з пересторогою в силу того, що дослідницею не взято до уваги
особливості реалізації цивільних процесуальних обов’язків учасників
цивільного процесу, функції цивільних процесуальних обов’язків, як і сам
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механізм (форми та елементи) реалізації обоязків учасниками цивільного
процесу, процесуальний статус та обов’язки суду при відправленні
правосуддя

як

правовідносин,
учасниками

стадії

цивільного

прцоесуцальної
учасниками

специфічного
реалізації
процесу,

відповідальності

циільного

процесу,

суб’єкту

цивільних

цивільних
підстав
за
та

процесуальних

процесуальних
та

приводів

порушення
гарантії

обов’язків

до

цивільної

реалізації

обвоязків

реалізації

цивільних

процесуальних обов’язків учасниками цивільного процесу [251, с.121–294].
Натомість, продовжуючи розглядати питання ненгативного стану
юридичного процесу в процесуальному праві з точки зору цивільного
процесу, водночас слід бути одностайним із Г.І. Марунич у наступному. Так,
дослідниця переконано вважає за доцільне виділяти ознаки затягування
цивільного процесу. До таких пропонує відносинти: «…1) негативний вплив
на динаміку цивільного процесу у вигляді невиправданого зволікання; 2) до
кола суб’єктів затягування цивільного процесу входять ті суб’єкти цивільних
процесуальних правовідносин, дії яких впливають на динаміку цивільного
процесу; 3) затягування цивільного процесу може здійснюватись як умисно,
так і з необережності; 4) затягування цивільного процесу можливе з моменту
звернення особи із заявою до суду до ухвалення судом рішення, яким
закінчується розгляд справи…» [180, c.9].
Отож, доречно прийти до висновку у тому, що юридична процедура в
конструкції цивільного процесу на сьогодні доповнюється потребою
врахування такою складовою його частини, як-от «належного юридичного
процесу при здійсненні правосуддя у цивільних справах». Така неналежність
зумовлюється декількома ознаками: (а)юридична процедура в тому чи
іншому процесуальному інституті є занадто ускладненою, в наслідок чого,
процес її реалізації (проходження) не приносить швидкого та бажаного
результату в судовому керівництві, не сприяє задоволенню матеріальних та
процесуальних інтересів учасників справи, або ж, взагалі, нівелює сутність
звернення до суду; (б)комплекс процесуальних інститутів потребують
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уніфікації; (в)юридична процедура не дозволяє забезпечити реалізацію
процесуальних прав, обов’язків та інтересів через їх конфліктність,
відсутність диференціації таких; (г)юридична процедура характеризується
прогалинами (пробілами) у механізмі правового регулювання процесуальних
правовідносин тощо.
Доречно навести й позицію ЄСПЛ стосовно належності юридичної
процедури. Зокрема, «… у питаннях використання національними судами
доказів ЄСПЛ акцентує особливу увагу на їх належності, тобто на змістовно
логічному зв’язку між доказом та обставинами справи, а також, на
дотриманні встановленого процесуального порядку (належної юридичної
конструкції – Я.М.) отримання, подання та дослідження доказів, від чого
залежить їх допустимість (рішення у справах «Перна проти Італії»,
«Жуковський проти України») [52, с.121].
Отже, як бачимо, практика ЄСПЛ закладає саме той фундамент
«рівноваги» у процесуальних засобах, за допомогою яких кожна сторона
процесу повинна мати процесуальну можливість бути рівною у своїх
процесуальних можливостях, та, власне, мати надійні інструменти для
реалізації своїх процесуальних прав, свобод та інтересів в судовому процесі.
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Висновки до Розділу 1
Зміст процесуального права заснований не тільки на формуючих

1.

його систему елементах – юридичному процесі та юридичних конструкціях,
але й таких, які характеризуються над-системними та під-системними
рівнями, що зберігають стійкий юридичний взаємозв’язок із процесуальним
правом, а також і тими, які до-врегульовують внутрішню конструкцію
правового регулювання процесуальних правовідносин, а саме – квазісистемними

елементами.

Водночас,

такі

квазі-системні

елементи

є

комплексною міждисциплінарною юридичною конструкцією, що витікають
із матеріального публічного права, «інтуїтивного права», охоплюються
процесом судового пізнання, правовими емоціями та тісно пов’язані із
порядком, формою та способами вирішення конфліктів в юридичному
процесі, процедурою досягненням компромісів під час розгляду і вирішення
судом цивільної чи будь якої іншої судової справи. На цій підставі,
дисертантом обґрунтовується позиція стосовно того, що юридичний процес
та юридичні конструкції процесуального права становлять нерозривну
єдність

із

такими

квазі-елементами,

чим

і пояснюють

особливість

діалектичного виразу процесуального права, його юридичного процесу. В
свою чергу, такі обставини дають змогу більш детальніше пояснити
процесуально-правову природу як самого юридичного процесу та юридичних
конструкцій, так і процесуального права, визначити чинники їх рефлексії, а, в
слід за цим, визначити й об’єкт перманентних та іманентних проблем
юридичного процесу та проблем забезпечення регулювання правовідносин в
процесуальному праві.
Відтак, не є повноцінним підхід стосовно того, що розуміння
юридичного процесу в процесуальному праві слід ототожнювати із
процесуальною формою. Адже у такому разі, процесуальна форма
сприймається лише як певний лінійний процес, що охоплений алгоритмом
«…розгляду і вирішення судом судової справи…», а саме – «від» і «до»
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(тобто, переходу від стадії та судової процедури до іншої). Таке розуміння
призводить до того, що упускається важливі, комплексні деталі, що є
невід’ємними від юридичного процесу, методології забезпечення реалізації
поведінки

учасників

забезпечення

процесу,

долання

питань,

аномалій

що

охоплюються

процесуального

права

потребою
(конфліктів,

зловживань, ускладнень, затягувань); хоча за логікою, процесуальна форма
повинна забезпечувати юридичні конструкції та юридичний процес судового
контролю над правовідносинами, які виникають в ході розгляду та вирішення
судової справи, як і зокрема тими, що не пов’язанні із предметом спору.
Водночас, слід констатувати і те, що необхідність процесуального
забезпечення

юридичного

процесу

відповідними

юридичними

конструкціями, спрямованих на його ефективність, урегльованність як
стосовно процесуальної системи так і процедури розгляду конкретної судової
справи тощо.
Отже, за такого підходу, юридичний процес в процесуальному праві
слід розуміти як поліморфну юридичну конструкцію, для якої є характерними
макро- та мікро- рівні, що вимагають забезпечення безпеки правового
регулювання на кожному із них, адже така юридична конструкція здатна
забезпечувати сприятливий клімат над комплексом процесів, заходів та
форм,

спрямованих

на унормування

інструментального забезпечення

процесуальної форми, юридичних конструкцій та процедури у ній,
забезпечення належного процесуального режиму, як під час розгляду і
вирішення судової справи судом, так і стосовно забезпечення належного та
своєчасного контролю по судовому керівництву, реалізації прав та обов’язків
учасниками юридичного (судового) процесу.
2.

Епістемологічна суть процесуального права засновується на

сучасних викликах, що пов’язані із потребою забезпечення якісного
судочинства, досягнення стану верховенства права, причини відсутності яких
полягають в: прояві аномалій в процесуальному праві, неповороткості та
незбалансованості

процесуальної

системи,

неможливості

управління
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конфліктом

та

забезпечення

його

контролю

судом.

Саме

тому,

епістемологічна роль процесуального права зводиться до того, аби завдяки
властивостям юридичного процесу (нормам та юридичним конструкціям)
забезпечувати

стабільність

процесуальної

форми,

судової

практики,

гнучкість процесуальної системи, долання правових аномалій тощо. Таким
чином, для процесуального права постає важливим впровадження правових
норм «саморегуляції» процесуальної системи на макро- та мікро-рівнях. Такі
рівні повинні бути націлені на міжнародне та національне забезпечення
нормативного регулювання процесуального права.
За таких обставин, слід прийти до висновку у тому, що юридичний
процес можливо характеризувати за певними рівнями – як «належний» та
«неналежний». «Неналежний» рівень юридичного процесу, зумовлюється
декількома ознаками: (а)юридична процедура, яка характеризує той чи інший
процесуальний інститут, є занадто ускладненою, внаслідок чого, процес її
реалізації

(проходження)

не

приносить

швидкого

та

оперативного

результату; не сприяє задоволенню матеріальних та процесуальних інтересів
учасників справи; чи то, взагалі нівелює сутність звернення до суду з певною
процесуально-правовою вимогою; (б)комплекс процесуальних інститутів
занадто заформалізований, а тому, такі потребують уніфікації; (в)юридична
процедура не дозволяє забезпечити повноцінну реалізацію процесуальних
прав,

обов’язків

та

інтересів

через

їх

конфліктність

(відсутність

диференціації, відсутність критерію першочергових, домінуючих прав,
обов’язків

та

інтересів);

(г)юридична

процедура

характеризується

численними прогалинами (пробілами) у механізмі правового регулювання
процесуальних

правовідносин,

колізіями

тощо.

«Належний»

ж,

характеризується таким юридичним процесом, в якому виконуються
завдання та досягається мета цивільного процесу без прояву «неналежних»
ознак.
Також слід констатувати, що процесуальне право засновується на
широкому колі типових та нетипових юридичних конструкцій, які
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зумовлюють специфіку юридичного процесу стосовно вимог до необхідності
забезпечення належного правового регулювання процесуальних відносин. Це
пояснюється тим, що норми матеріального та процесуального права, як і
норми публічного і приватного, не тільки взаємодіють між собою, але й
об’єднуються

у

низці

юридично-значимих

юридично-процесуальних

конструкцій, задля комплексного досягнення в правовому регулюванні метазавдання – забезпечення найбільш оптимального балансу (унормованості)
приватних та публічних інтересів; забезпечення належної дії процесуальної
системи (її стабілізації у кризових станах – макро-рівень); забезпечення
дотримання стабільності юридичної процедури у досягнені нею легітимної
мети при вирішенні спору судом; особливостей врегулювання юридичного
(процесуального) конфлікту на мікро-рівні; потребою усунення ускладнень в
ході розгляду судової справи.
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РОЗДІЛ 2
ОНТОЛОГІЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ПРИЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
БЕЗПЕКИ

2.1. Онтологічний дискурс правосуддя у цивільних справах
Правова природа правосуддя у цивільних справах, як певна потреба та
необхідність

в

спеціально-уповноваженому

статусному

процедурному

порядку захисту та охорони прав та свобод, досі носить дискусійний
характер. Адже посеред науковців та практиків досі тривають не тільки
дискусії стосовно доцільності віднесення до цивільної юрисдикції тієї чи
іншої категорії справ що потребують судового контролю, алей не достатньо
сформувалось уявлення про онтологічну сутність правосуддя в цивільних
справах, ролі суду із точки зору юридичного конфлікту.
Такі обставини фактично закладають неповноцінне уявлення про
сутність правосуддя в цивільних справах, в слід за чим, унеможливлюють
здатність реально оцінити реалізацію права на судовий захист, як і
спрогнозувати наслідки від реалізації чи то не реалізації певних обставин в
силу того, що постає прихованою онтологічна суть процесуального
конфлікту, який так чи інакше має місце при судовій формі захисту.
З одного боку, як наукова, так і навчальна література, охоплює
дослідженнями

призму в

інституційному,

інструментальному чи

то

процедурному аспекті правосуддя у цивільних справах та приділяє увагу
стосовно проблем, які виникають під час здійснення цивільного судочинства,
націлюючи, втрачаючи наче із поля зору значне коло проблем, які
визначають сутність процесуального конфлікту.
З іншого боку, звертається увага здебільшого на аксіологічний
(ціннісний) та гносеологічний (пізнавальний) аспекти феномену правосуддя;
що, зрештою, також сумніву не викликає.
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Однак, такий підхід, на нашу думку, не повністю характеризує
онтологічний сенс правосуддя в цивільних справах (його буття). Фокус
проблеми на порядку та специфіці розгляду і вирішення цивільної справи у
призмі конфлікту упускається. Захист прав судом протікає наче на «віру» в
справедливість права (за С.С. Алєксєєвом – «вера в право» – Я.М.), під час
процесі якого (під час судового протиборства), упускаються ті обставини, які
поглиблюють виниклий конфлікт; а матеріальні проблеми порушення права,
«калькою» накладаються на процесуальні. Уявляється суть цивільного
процесу як замкнене коло проблеми. Чи дійсно це так?
Дослідженнями проблем онтології права, як і правосуддя у цивільних
справах, на тому чи іншому галузевому рівні раз у раз стає предметом
досліджень значної кількості вчених та практиків. До прикладу, проблемами
онтології права переймались Ж.Ю.Бакаєва та А.О.Букін («Онтология права:
границы применения», 2017р.), О.О. Бандурака («Онтологія права як
складова філософії права (деякі міркування)», 2016р.), Ю.М. Оборотов
(«Онтологические аспекты правовой реальности», 2015р.), А.А. Козловський
(«Онтологія

юридичної

відповідальності»,

2004р.),

Є.А.Воротілін

(«Онтология права в теории инстуционализма», 1990р.), тощо; а в контексті
проблем правосуддя – Є.Булигін («К проблеме объективности права»,
2005р.), В.С. Бігун («Філософія правосуддя: ідея та здійснення», 2011р.),
тощо; зрештою в контексті судочинства – Є.Г. Лук’янову («Тория
процессуального права», 2001р.), і т.д.
Окремо слід вказати на праці, які були проведені в контексті
конфліктного права. Це праця С.В. Бобровник («Компроміс і конфлікт у
парві: антрополого-комунікативний підхід до аналізу», 2011р.), Т.В.
Худойкіної («Юридический конфликт: теоретико-прикладное исследование»,
2002р.), та Г.М. Чувакової («Поняття та деякі види правових аномалій»,
2012р.) тощо.
Натомість в цивільному процесуальному праві, його оцінка на предмет
онтологічного

буття

правосуддя

у

цивільних

справах

як

певного
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конфліктного стану – ні. А численні праці, що присвячені так чи інакше
проблематиці долання конфлікту, а по суті вирішення матеріально-правового
спору (конфлікту – Я.М.), системно не охоплюють як і не відбивають усю
палітру правової природи сенсу правосуддя у призмі конфлікту, як
природнього стану судочинства.
Тому цілком справедливими видається думка Ю.М. Оборотова у тому,
що необхідно звернути увагу на те, що аспектом правової реальності, який
пов’язаний з онтологічною проблематикою виявилось питання, що виражені
в антропологічних дослідженнях права, що позначаються як «ідентифікація
права». Іншими словами слід задаватись питанням чим є право нормою або ж
процесом (а може тим й іншим)? Тому на думку вченого на сьогодні не
виключене потреба трактування правової реальності в дусі постмодернізму, а
саме, розгляду правової реальності як ризомного середовища, що володіє
іманентним креативним потенціалом самоорганізації …» [241]. Адже ризома
повинна протистояти незмінним лінійним структурам (як його буття) [322].
Досліджуючи питання онтології правосуддя у цивільних справах в
аспекті теорії процесуального конфлікту, насамперед, доцільно вказати на
деякі питання, які формують онтологічні підходи до розкриття правосуддя у
цивільних справах.
Так, онтологія у філософському словнику визначається як вчення про
буття як суще [391, с.449]. Сьогодення – на думку – Еріха Фромма – це точка,
де минуле зустрічається з майбутнім, це станція на кордоні двох часів, що
з'єднує їх і якісно нічим від них не відрізняється [394, с.84].
О.О. Бандурка відмічає, що правову онтологію можна визначати як
таку, що вона є складовою правової філософії і пов’язана з іншими
філософсько-правовими

дисциплінами

–

правовими

антропологією,

праксеологією, аксіологією та гносеологією. Важливе значення має та
обставина,

що

(філософською)

підґрунтям
онтологією

цих
та

зв’язків
іншими

є

зв’язки
загально

між

загальною

філософськими

дисциплінами [18, с.61]. Будучи частково солідарним, доречно вказати, що
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онтологія права не тільки стосується філософії права, тощо, але й все більше
навантаження для розуміння та діалектичного значення суті інших підходів
до формування права – це судового. Адже онтологічна сфера пояснення
права зводиться та пояснюється саме зростаючою роллю судочинства,
правосуддя. В онтологічному значенні вона здебільшого проявляє свою суть
буття, адже важко уявити сьогодні як розвиток так і цінність права без ролі
справедливості та досягнення його верховенства. Це і є його природа буття у
заключній фазі право розуміння, скоріш навіть – заключним пазлом
пояснення світогляду, основи його буття. Адже без усвідомлення та оцінки
суду, важко спиратись та сподіватись на єдині підходи.Проте, це лишень
одна сторона проблеми.
Визнаючи додаткову грань буття права в контексті судового пізнання
(за праксеологічним підходом), довершення його ціннісного аспекту (з
аксіологічної точки зору), постає за необхідне і виділення місця в ньому
антропологічного змісту, а саме – саме тих проблем, які і пояснює остання –
а це передусім проблеми правової поведінки, вирішення і долання
конфліктів, тощо. Саме проявлення цієї грані «ловить немов магнітом»
проблему судочинства з точки зору буття його як інституції та як процедури
(правової).
В додаток до цього, варто пригадати, що ще з часів римлян нам
відомий на сьогодні тезис – «в спорі народжується істина».
Є. Булигін, ведучи мову про об’єктивність права, зазначає, що суддя
зобов’язаний не тільки вирішити спір, який знаходиться у нього на розгляді,
але ще й обґрунтувати своє рішення за допомогою норм права. А правова
система об’єктивна навіть тоді, коли вона містить прогалини чи протиріччя,
тобто коли навіть в деяких випадках не обумовлює вирішення судового
спору [45, с.12, 13].
У теорії цивільного процесу відстежується різні підходи до поняття
цивільного процесу та правосуддя. Зокрема, М.Й. Штефан зазначає, що
цивільне

судочинство

–

це

врегульований

нормами

цивільного
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процесуального права порядок провадження у цивільних справах, який
визначається системою взаємопов’язаних цивільних процесуальних прав та
обов’язків, а також, цивільних процесуальних дій, якими вони реалізуються
їх суб’єктами – судом і учасниками процесу [428, с.19]. Також додає, що
цивільне судочинство – це процесуальний порядок (форма) здійснення
правосуддя в цивільних справах, захисту порушених або оспорюваних прав і
охоронюваних законом інтересів [428, с.22]. Отже, цивільний процес містить
такі основні визначальні ознаки (а)порядк регламентований нормами; (б)ці
норми містять права та обов’язки; (в)це процесуальні дії (а, дії, становлять
зміст прав та обов’язків; або ж йдеться про діяльність в широкому
розумінні); (г)це форма, власне, діяльність, права та обов’язки і порядок
обумовлюються у певну форму, яка ними насичена, вміщує їх.
Натомість, В.В. Комаров, проаналізувавши дефініцію цивільного
процесу, приходить до слушного висновку у тому, що, якщо правосуддя – це
насамперед судова діяльність по реалізації судової влади, то цивільний
процес – це радше форма реалізації правосуддя, яка (а)забезпечує гарантії
здійснення правосуддя, і (б)гарантії права громадян на судовий захист
(курсив та алфавітна нумерація власні – Я.М.). Також, В.В. Комаров звертає
увагу на те, що категоріальний ряд «правосуддя – цивільний процес»
відтворює певні закономірності, які мають системний характер і пов’язані з
реалізацією судової влади та правосуддя в належних судових процедурах.
Правосуддя у цивільних справах стосовно цивільного судочинства, на думку
вченого, має субсидіарний таким чином характер і тому вони співвідносяться
як загальне сутність і явище. Також тут відстежується сутність і форма щодо
цих категорій. Адже поза цивільним процесом правосуддя неможливе, так
само як розгляд цивільної справи, якщо він не здійснюється судом, не є
цивільним процесом [155, с.33].
С.А. Курочкін дещо ширше зазначає про дефініцію цивільного
процесу. Він веде мову про цивільне судочинство, під яким розуміє систему,
яка націлена насамперед на досягнення конкретного правового результату,
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складається із послідовно змінних одна одну дій (елементів), пов’язаних між
собою правовідносинами; володіє нормативною моделлю (програмою) свого
розвитку, які задані нормами цивільного процесуального законодавства;
постійно знаходиться в динаміці, в розвитку; характеризується вихідним
характером, а тому виступає засобом реалізації основного, матеріального
охоронного правового відношення [156, с.169–170], тощо.
Тобто, розуміння цивільного процесу С.А. Курочкіним, на відмінну від
М.Й. Штефана та В.В. Комарова, потребує акцентуації на результат, а не на
структуру, юридичну конструкцію та співвідношення як загального та цілого.
В додаток до вищезазначеного, варто навести нормативно-правові
основи цивільного процесу. Зокрема, ст.1 ЦПК України, визначено, що цим
Кодексом визначається юрисдикція та повноваження загальних судів щодо
цивільних спорів та інших визначених цим Кодексом справ, а також те, що
такий встановлює порядок здійснення цивільного судочинства. А вже ч.1 ст.5
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016р. № 1402VIII (надалі – Закон від 02.06.2016р. № 1402-VIII) також акцентує увагу на
тому, що правосуддя здійснюється відповідно до визначених законом
процедур [293].
Отже, як представляється можливим звернути увагу на те, що дана
норма ЦПК України акцентує увагу на тому, що ЦПК України регламентує
повноваження суду щодо вирішення (а)спорів, та інших (б)справ (не спірного
характеру – Я.М.), а також, встановлює (в)порядок здійснення цивільного
судочинства(визначає процедуру). Тобто йдеться про предмет цивільного
судочинства, яким окреслюються спори та справи, а також, питання цивільної
процесуальної форми ( як порядку здійснення судочинства).
У навчальній літературі відмічається, що суперечку можна визначити
як процес обміну протилежними думками. Тому будь яка суперечка
передбачає зіткнення думок або позицій. Кожна сторона активно відстоює
свою власну точку зору і намагається розкритикувати супротивника. Якщо
немає такого зіткнення думок, то немає і самого спору, а є якась інша форма
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комунікації. В той же час суперечка виділяється за формою у такі
класифікації як ото (а)дискусія (дослідження, розгляд, публічна суперечка
мета якої полягає у з’ясуванні й порівнянні різних точок зору), (б)полеміка
(від

слова

ворожий,

войовничий;

тут

відбувається

конфронтація,

протистояння та протиборство сторін); (в)диспут (дослідження, розгляд;
публічна суперечка мета якої у порівнянні різних точок зору та знаходженні
правильного рішення спірного питання); а також, (г)дебати (суперечки, які
виникають при обговорені доповідей на зборах, конференціях; мета –
визначення ставлення учасників до спільних для всіх тез виступу) [399, с.13–
16].
Отже, із таких обставин, цілком логічним випливають ті генетичні
елементи, які є характерними для цивільного процесу. Адже у даному
випадку відстежується їх реалізації в змагальному процесі, відстежується
обов’язок доказування, відстежується реалізації принципу гласності, усності,
тощо.
В межах основоположного принципу цивільного судочинства усності
та безпосередності, безперервності, варто звернути увагу на слушну думку
М.М. Ясинка та В.А Кройтора, які віднаходять важливим те, що кожен із
таких принципів посилює виховну роль судового процесу, виховує повагу до
суду. До прикладу, на їх думку, принцип усності є природнім і об’єктивно
необхідним у цивільному процесуальному праві; а принцип безпосередності
судового розгляду зумовлюється характером цивільних-процесуальних
правовідносин, головним і обов’язковим суб’єктом яких є суд. Принцип
безпосереднього дослідження доказів у судових засіданнях тісно пов’язаний
з принципом змагальності і є його процесуальним змістом; тощо. Отож на
думку вчених, дані принципи в їх єдності забезпечують комплексну
можливість суду щодо безпосереднього дослідження усіх доказів для
ухвалення законного та обґрунтованого судового рішення [444, с.128–129].
З іншого боку, попри зазначене вище, неважко помітити, що тут постає
за очевидне наявність цивільно-правового спору, який став предметом
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розгляду в цивільному судочинстві та який характеризується феноменом
конфлікту.
Справедливо С.А. Курочкін звертає увагу на те, що в теорії права,
процес розглядається як певний вид юридичної процедури [156, с.145], – про
що нами також відмічалось у Розділі 1.
Правова процедура, – з позиції С.А. Курочкіна, – подається як система
правовідносин, які складається між суб’єктами. Дослідник пропонує також
розглядати цивільне судочинство дещо ширше – як реалізацію охоронних
правовідносин в межах різновиду цивільно-правових правовідносин. Адже
цілю цивільного судочинства є з’ясування та реалізація не тільки цивільного
охоронного правовідношення, але й охоронних правовідносин галузевої
приналежності (трудових, сімейних, адміністративних і т.д.). Тому, за такого
підходу, цивільний процес й розглядається як система утворюючих в певній
послідовності дій, які направлені на захист або підтвердження існування
певного матеріального правовідношення, дії, із якими норми процесуального
законодавства

пов’язують

виникнення,

зміну

та

припинення

правовідношення [156, с.145, 146–147].
Проте, цивільний процес, як певна система, повинна передбачати й
інструментарій, який б ефективно був спроможній долати чи то усувати
конфлікт, що виник в ході розгляду судом цивільної справи, усувати
аномалії. В зв’язку із цим, представляється за можливе уявити інший
напрямок та завдання, а відтак і мету, функціональне призначення
цивільного процесу.
Відстоюючи таку ідею, слід навести думку О.А. Івакіна стосовно того,
що методи діалектичного пізнання (а особливо від абстрактного до
конкретного) дають можливість зрозуміти, що та чи інша сутність являється
відображенням конкретної, історично конкретної форми буття певного
предмета. З цієї сутності, реально, в конкретному просторі та конкретному
часі розвиваються усе інше різноманіття безпосередньо щодо цього
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предмета. Тобто, сутність обов’язково співпадає із «початком», «вихідною
позицією», тощо [110, с.216]. Що це означає для цивільного процесу?
Це, насамперед, означає необхідність розуміння саме вихідної позиції
конфлікту

у

цивільних

справах,

його

розвитку,

можливості

якнайефективнішого способу його вирішення. А отже, більш предметніше,
ширше, визначити і завдання та мету цивільного процесу, його сутність, як і
до-окреслити ідею повноважень суду в цивільному процесі.
Очевидно, що такому разі, можливо підійти вирішення окресленої
проблеми, як в широкому розумінні сутності цивільного процесу, так і у
вужчому.
До прикладу, у широкому розумінні це наявність самого цивільного
правового спору (як конфлікту, який не може чи то не міг бути вирішений
без судової форми), у вужчому – це може бути прояв змагальності сторін
спору, їх протиборство в тій чи іншій стадії, процедурі, провадженні, тощо.
Водночас, враховуючи момент тривання та процедуру вирішення
конфлікту в цивільному процесі, постає за доцільне звернути увагу й
«природу спору, конфлікту (предмет спору)», а отже, й приділити особливу
увагу у такому ключі й «предмету цивільного процесуального права». Тобто
сфокусувати погляд на те, навколо чого саме повинна бути задіяна
процесуальна форма, процесуальний інструментарій, юридичний процес в
ході вирішення спору, розгляду і вирішення цивільної справи.
М.А.Придворов та В.В. Трофімов переконані, що будь яка соціальна
взаємодія охоплюється фактично двома типами: це конфліктом (взаємодія в
межах боротьби відносин, змагальності, типом правового регулювання як
«конфліктне

право»)

проаналізувати

норми

та

співпрацею.
позитивного

Тому,
права,

на

їхню

які

думку,

якщо

регулюють

саме

правовідносини конфлікту та співпраці, неможливо не помітити певну
закономірність, яка й підкреслює соціальну інтерактивну обумовленість
правових

норм.

Зокрема,

дослідники

відмічають,

що

«система

із

конкуруючими інтересами» визначають якість імперативних правових норм,
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забезпечуючи соціальну співпрацю межами допустимого; а, системи із
кооперуючими інтересами обумовлюють якість диспозитивних правових
норм із перспективними межами кожного [283, с.255]. З огляду на цивільний
процес, стосовно «системи із конкуруючими інтересами», можливо віднайти
таку в інституті змагальності. Саме там, задіяна більшість імперативних
норм, саме там відбувається «зіткнення» (конфлікт) задля вирішення спору.
Натомість,

диспозитивність,

також

характеризується

відповідною

співпрацею, адже сприяє отримання якості від змагального процесу,
конфлікту.
До речі, питання конфлікту в ході вирішення цивільної справи, завжди
пояснюється не тільки юрисдикціністю, але й процесуальність саме тоді,
коли такий конфлікт (як стан), підпадає під необхідність правового
регулювання процесуальним правом, власне, коли його виявлення, оцінка та
вирішення забезпечується процесуально. А це стає можливим в зв’язку із
загальновідомою тріадою підстав виникнення цивільних процесуальних
правовідносин.
Відтак, пізнання онтологічної сутності процесуального конфлікту,
надає можливість фокусувати функцію правосуддя при здійсненні цивільного
судочинства в контексті можливості вирішення завдань конфліктним шляхом
(змагальним процесом) або ж, навпаки – поступово нейтралізуючи конфлікт
схилити його у русло співпраці, лояльності до виниклої спірної ситуації та як
наслідок – піти скоріш диспозитивним шляхом та вирішити конфлікт
примиренням.
За таких обставин відстежується очевидний «перекіс» вітчизняної
стреми захисту цивілістичних прав людини у різних напрямках –
системному, інституційному, методологічному, регуляційному, і все це
стосується проблем судового права. Вчасне не вирішення цих проблем,
очевидно, може мати наслідком розбалансування системи судочинства в
цілому, навіть при наявності новоприйнятого процесуального законодавства.
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Приведемо декілька прикладів. Зокрема, стан вітчизняного судочинства
не

найкращим

чином

характеризується

через

наведення

наступних

статистичних даних стосовно постановлених ЄСПЛ рішень проти України.
Зокрема,

О.

Овчаренко,

переймаючись

дослідженням

щодо

транзитивного правосуддя в сучасний перехідний період України звертає
увагу на те, що статистика звернень українців за захистом своїх прав до
ЄСПЛ характеризується стійкою тенденцією до збільшення. Адже з кожним
роком ЄСПЛ виносить дедалі більшу кількість рішень по суті проти України.
Ось, до прикладу: в 2002р. – 1 рішення; у 2003р. – 8 рішень; в 2004р. – 14
рішень; у 2005р. – 120 рішень; у 2010р. – 109 рішень; у 2011р. – 105 рішень; у
2012р. – 71 рішення; а у 2013р. – 69 рішень [454; 16, с.121]. Причому щодо
останнього, то слід враховувати те, що з 2013р. в Україні триває у часі,
спершу – протистояння – збройний конфлікт – антитерористична операція –
військовий стан (кінець 2018р.).
В науковій літературі відмічається, що практика Суду ЄС свідчить, що
залишення невідповідного акта в силі та лише його незастосування
національними судами вважається

неадекватним

засобом

досягнення

узгодженості національного права з європейським. І тому якщо пануватиме
надалі ігнорування судами (не виконуватимуть свого обов’язку)

щодо

використання права ЄС, то це буде підставою для відповідальності
інститутами Союзу [269, с.132].
Показовими стосовно судочинства є і ті дані, які наводить вченадослідниця О. Овчаренко. За її підрахунками, із загальної кількості порушень
Україною Конвенції становить 477 – це якраз визнані ЄСПЛ порушення
права особи на справедливий суд, що закріплено в п.1 ст.6 Конвенції [454; 16,
с.121]. За статистикою ЄСПЛ порушення стосується таких прав стосовно
правосуддя як ото: перевищення розумних строків розгляду судами справ,
права на справедливий судовий розгляд у частині на виконання рішення
суду, а саме стосовно виплати заборгованості із заробітної плати, пенсій,
тощо [355; 383; 16, с.122].
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А.А. Малишевич досліджуючи питання пілотного рішення ЄСПЛ
Іванов проти України відмічає, що одним із значних перешкод на шляху до
становлення верховенства права в Україні є систематичне невиконання
рішень міжнародних та національних судових органів, що в результаті постає
навіть як характеристика національної правової системи (курсив власний –
Я.М.) [171, с.442].
З цього приводу постає за доцільне сфокусувати увагу на наступних
статистичних даних. Зокрема, О.Овчаренко спираючись на дані судді ЄСПЛ
від України Ганни Юдківської наводить факти ЄСПЧ, які свідчать про те, що
у 2011 – 2013рр. Україна посіла місця у першій п’ятірці за кількістю скарг
громадян. До прикладу, у 2012 р. українці подали близько 10 тисяч скарг, в
2013р. на розгляді ЄСПЛ перебували 13284 заяви, що становить 13,3 % від
загальної кількості заяв у Суді (а це майже 100 тисяч) [339; 16, с.122]. Звідки
у січні 2013 року за 211 рішеннями сума компенсації сягнула 1,1 мільйона
євро (у перерахунку – 11, 7 мільйони гривень), які мають бути виплачені із
Держбюджету [137; 16, с.122].
З цього приводу доречною є

позиція

Д.Я. Малєшина, який

досліджуючи типологізацію цивільних процесуальних систем, звертає увагу
на те, що будь яка правова реформа, юридична норма та, навіть, судове
рішення містять економічну складову. Адже їх реалізація завжди потребує
певних фінансових витрат. Дослідник звертає увагу на те, що ускладнення
структури судової системи, можливість використання різного роду доказів,
введення «електронного» правосуддя, розвиток виконавчого провадження та
багато чого іншого стосовно форми здійснення процесуальної діяльності,
завжди вимагає відповідних вкладень у сферу процесуальної діяльності [176,
с.89]. Відповідно, коли система судочинства передбачає ті чи інші процесури,
а із витратами на такі зволікає, чи то містяться прогалини, виникає логічне
запитання про безпечність таких нововведень. Що очевидно, то це те, що у
таких випадках, закладаються основи недовіри до судової системи, до
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правосуддя,

до

його

справедливості,

зрештою,

до

забезпечення

правопорядку.
Не було б зайвим вказати й на статистику рішення ЄСПЛ щодо
України за 2007-2014 рр. яку наводить Т.І.Фулей стосовно ст.13 ЄКПЛ
(«Право на ефективний засіб юридичного захисту») та ст.6 ЄКПЛ («Право на
справедливий суд»). Зокрема, стосовно ст.13 ЄКПЛ Т.І.Фулей наводить такі
дані, а саме за: 2007рік – 19 рішень ЄСПЛ щодо України; 2008 рік – 15
рішень ЄСПЛ щодо України; 2009 рік – 26 рішень ЄСПЛ щодо України;
2010 рік – 14 рішень ЄСПЛ щодо України; 2011 рік – 9 рішень ЄСПЛ щодо
України; 2012 рік – 8 рішень ЄСПЛ щодо України; 2013 рік – 20 рішень
ЄСПЛ щодо України; 2014 рік – 12 рішень ЄСПЛ щодо України; а стосовно
ст.6 ЄКПЛ Т.І.Фулей наводить такі статистичні дані, як-от: 2007рік – 66
рішень ЄСПЛ щодо України; 2008 рік – 61 рішень ЄСПЛ щодо України;
2009 рік – 69 рішень ЄСПЛ щодо України; 2010 рік – 15 рішень ЄСПЛ
щодо України; 2011 рік – 21 рішень ЄСПЛ щодо України; 2012 рік – 26
рішень ЄСПЛ щодо України; 2013 рік – 19 рішень ЄСПЛ щодо України; 2014
рік – 4 рішень ЄСПЛ щодо України (по значній частині із наведених даних
тривало провадження у справі в ЄСПЛ – Я.М.) [116; 392, с.8].
Доволі вагомі статистичні дані наводить А.М. Кучук вже з огляду на
2015рік та І півріччя 2016 року стосовно звернень до ЄСПЛ на рівні країн, на
територію яких поширюються рішення ЄСПЛ. Зокрема, дослідником були
вяті для вибірки такі країни як-от Україна, Росія, Туреччина, Італія,
Угорщина, Румунія, Грузія, Польща, Словачина, Азейбарджан, та інші 37
держав.
Так, А.М. Кучук зазначає, що у 2015р. до ЄСПЛ надійшло звернень
проти України – 13850, проти Росії – 9200, проти Туреччини – 8450, проти
Італії – 7550, проти Угорщини – 4600, проти Румунії – 3550, проти Грузії –
2150, проти Польщі – 1700, проти Словачини – 1650, проти Азейбарджану –
1500, а стосовно інших 37 держав – 10650; в І півріччі 2016 до ЄСПЛ
надійшло звернень проти України – 17350, проти Росії – 9100, проти
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Туреччини – 8250, проти Італії – 6850, проти Угорщини – 7200, проти
Румунії – 4600, проти Грузії – 2100, проти Польщі – 1650, проти Словачини –
1650, проти Азейбарджану – 1600, а стосовно інших 37 держав – 10700 [151,
с.309–310].
Стосовно невиконаних рішень суду національних судів України з 2012
по 2014рр. в Україні становить 573 рішення [327, с.198–258].
Відносно рішень стосовно неефективні національних судів України у
цивільних справах, в наслідок чого відбулось звернення до ЄСПЛ на
порушення п.1 ст.6 та ст.13 ЄКПЛ, статистика та строки є критично
прикрими. Зокрема:
(1)заявник Шевчук Г.С., початок провадження 03.01.2001р., закінчення
провадження 27.12.2007р. Загальна тривалість 6 років 11 місяців та 25 днів.
Справа

перебувала

у

3-х

інстанціях

(№

заяви

і

дата

понання

29663/08/03/06/2008). Сума присуджена у євро – 900;
(2)заявник

Золотухін

С.А.,

початок

провадження

02.02.2004р.,

закінчення провадження 06.11.2012р. Загальна тривалість 8 років, 9 місяців
та 5 днів. Справа перебувала у 3-х інстанціях (№ заяви і дата понання
43188/09/30/07/2009). Сума присуджена у євро – 3000;
(3)заявник Шенгальова Н.І., початок провадження 11.02.2005р.,
закінчення провадження 22.03.2013р. Загальна тривалість 8 років, 1 місяць та
12 днів. Справа перебувала у 3-х інстанціях (№ заяви і дата понання
51111/13/07/08/2013). Сума присуджена у євро – 1600; і т.д [327, с.351].
До речі, таких прикладів неефективні національних судів України у
цивільних справах, в наслідок чого відбулось звернення до ЄСПЛ на
порушення п.1 ст.6 та ст.13 ЄКПЛ за статистичними даними можливо
навести щонайменше 40.
Цікавою є статистика й за матеріалами інтернет ресурсу «sud.ua» (із
інформації Судово-юридичної газети автором якої є Наталія Мамченко, від
04.02.2019р.). Так, за статистичними підсумками Касаційного цивільного


Див.: [327, с.351, 363, 381–382, 424, 524, 530, 562–563, 567].
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суду у складі Верховного Суду (надалі КЦС ВС) за повідомленням голови
КЦС ВС Бориса гулько, впродовж 2018 року на розгляді у суддів перебувало
1 407 795 процесуальних звернень і справ цивільного судочинства. З яких:
(1)у місцевих судах – 1 245 756 звернень і справ; (2)в апеляційних судах –
108 697 звернень і справ; (3)у Касаціному цивільному суді – 53 342 звернень і
справ. В той же час, КЦС ВС скасовано постанови у 4685 справах, у тому
числі із ухваленням нових рішень – 944 спарвах, що становить понад 20% від
усіх скасованих [276, с.584–585].
Доволі показовою є статистика стосовно тривалості розгляду цивільних
справ місцевими загальними судами за 2018р. Зокрема, з розглядуваних
місцевими загальними судами 954 743 справи, розгляд тривав: до 3-х місяців
– майже 69% справ (657 500); від 3-х місяців до 1 року – понад 21% справ
(258 993); від 1 року до 2 років – 3, 2% справ (30 324); від 2 до 3 років – 0,6
справ (5 674); понад 3 роки – 0, 2% справ (2 252) [276, с.586].
Натомість, тривалість розгляду в апеляційних судах упродовж 2018
року по розглядуваних 70 597 цивільних справ склала такі статистичні дані:
до 3-х міців майже 78% справ (55 086); від 3-х місяців до 1 року понад 20, 2
% справ (14 262); від 1 року до 2 років 1, 5 % (1 085); від 2 до 3 років 0,2 %
справ (125); понад 3 роки – 0,1 % справ (39) [276, с.587].
Із наведеної у статті М. Мамченко довідки Бориса Гулька, також
акцентується увага на належності процесуальних фільтрів. Зокрема, за
статистичними даними за 2018 рік КЦС опрацював 25 863 касаціні скарги, із
яких: переглянуто – 3 369; відкрито проваджень стосовно – 15 972;
відмовлено у відкритті проваджень стосовно – 6 5222, де із таких: за
малозначністю – 3 228, за необгурнтованністю – 1 525, з інших підстав –
1 769. Тобто, процент відмови у відкритті касаційних проваджень через
малозначність склав 12, 5%. А це, за словами Б.Гулька вказує на те, що
процесуальні фільтри працюють, однак вказують на проблемні питання
новел ЦПК України [276, с.589]. Зрештою, відмічається, що найбільше спорів
виникає із договорів, серед яких у КЦС ВС в 2018 році склали: спори, що
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виникають з договорів – 8 940; спори про відшкодування шкоди – 2 687;
спори, що виникають із трудових вправовідносин – 2 138; спори, що
виникають із сімейних правовідносин – 1 985; спори, що виникають із
житлових відносин – 1 392; спори; що виникають із земельних правовідносин
– 1 790; з інших категорій справ – 6 287 [276, с.589]. В середньому, на одного
суддю КЦС ВС в 2018 році припало навантаження у 84 справи та 103 скарги
на місяць [276, с.590].
На думку голови Комітету Верховної Ради з питань державного
будівництва,

регіональної

політики

та

місцевого

самоврядування,

заслуженого юриста України С.Власенка, «..перш ніж давати оцінку
результатам, визначимо, що було метою проведених у судовій системі змін
зразка 2014 — 2019 років. …. На мій погляд, головною метою будь-яких
перетворень має бути покращення послуг, що надаються державними
органами. Якщо ми говоримо про судову систему, то її результатом мають
стати, з одного боку, належна якість таких послуг, тобто чесні, справедливі
та законні рішення, а з другого — наближення таких послуг до людини,
вдосконалення процедури їх отримання. На жаль, країна не отримала ні
першого, ні другого….» [66]. С. Власенко також відмічає, що «… паралельно
з реформою юридичної освіти необхідно проводити справжню судову
реформу, яка складається з двох рівнів: створення умов для якісного
оновлення кадрів та зміна процесуальних механізмів. Останній має
спростити доступ людини до правосуддя, забезпечити можливість для судді
приймати рішення і зупинити на апеляційному рівні нинішній потік справ.
Адже найвищий судовий орган повинен перейматися єдиним завданням —
уніфікацією практики…. Верховний Суд, який повинен забезпечувати
єдність практики хоча б у своїй установі. Це можуть бути рекомендації,
узагальнення чи інші механізми уніфікації. Бо якщо у ВС існують дві
протилежні позиції з одного питання, то уявіть, скільки їх буде на місцевому
рівні! …»[66]. Одночасно, на думку С. Власенка, «…слід поступово
вичищати подвійну-потрійну судову практику щодо одного і того ж питання.
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…Другий напрям — зміна статусу судді у процесі. Це, можливо, є
дискусійним, але, на мій погляд, суддя має бути більш активним під час
розгляду справ. … Як судовий процес виглядає сьогодні: позивач приносить
10 скриньок доказів і ставить перед суддею, на це відповідач надає 10 ящиків
заперечень. Суддя забирає ці 20 ящиків матеріалів до нарадчої кімнати, потім
виходить і каже першому: у тих 10 скриньках, що ви надали, немає жодного
доказу на підтвердження ваших позовних вимог. Але позивач переконаний,
що доказів достатньо! Може, він надав би ще кілька скриньок, але не вважав
за потрібне. … Тому необхідно запроваджувати процесуальні механізми, які
спонукають суддю до активної ролі в процесі. Припустімо, спочатку він
установлює належність і допустимість тих чи інших доказів, що дасть змогу
позивачеві потім посилатися на них. Так, уже в нарадчій кімнаті суд дасть
кожному доказу, визнаному належним і допустимим, свою оцінку, але вже не
відкине їх! Тоді обидві сторони будуть розуміти, щодо яких фактів і доказів
іде спір…» [66].
Зрештою, не було б зайвим вказати на думку О.С. Ткачука, д.ю.н., судді
Великої Палати Верховного Суду, Голови Ради суддів України, під час
круглого столу на тему «Зловживання процесуальними правами», стосовно
вже визрівших проблем в цивільному судочинстві, що проявилися після
нещодавнього прийняття ЦПК України (в редакції від 2017року).
За спостереженнями вченого–практика, «… проблема зловживання
процесуальними правами є досить актуальною в нашій юридичній практиці.
Для ілюстрації цього він навів оголошення, в якому «правники» пропонують
допомогу в затягуванні розгляду справ, зриві судових засідань тощо. «Що
робити з такою ситуацією, коли юристи всі свої знання докладають до того,
щоб судове засідання або відбулося не скоро, або взагалі не відбулося?» –
звернувся із запитанням до аудиторії доповідач. … – за його словами, –
відмічається у прес-службі ВС (Я.М.), – нове процесуальне законодавство
передбачає відповідальність за зловживання процесуальними правами сторін
у справі, їх представників, третіх осіб й ін. А вирішувати, чи є певна
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поведінка таким зловживанням, має суддя, суд. Й важливо, аби суддя міг
відрізнити зловживання особою процесуальними правами від добросовісного
користування ними. … Водночас, зазначив Олег Ткачук, судді не завжди
просто визначити, чи є ті чи інші дії зловживанням процесуальними правами.
Для прикладу він навів справу, в якій сторона заявила клопотання про
вчинення певних процесуальних дій і відразу після того, як суд його
відхилив, подала клопотання на 16 аркушах про відвід судді. Тобто очевидно,
що друге клопотання було заздалегідь заготовлене на випадок відмови суду в
задоволенні першого. … Суддя ВП ВС наголосив, що головне завдання суду
– це вирішення справи. Прокурори, адвокати, інші представники сторін у
процесі мають сприяти здійсненню правосуддя. «… для того ми всі і
покликані в процес, щоб сприяти здійсненню правосуддя, а не перешкоджати
йому», – сказав він. … [377]».
В додаток до цього, вчений-практик наголосив на тому, що
«…потрібно формувати таку правову систему, в якій прокурори та адвокатизахисники або адвокати – представники сторін будуть один одного поважати.
І ми не матимемо підстав говорити про масові зловживання процесуальними
правами чи процесуальні диверсії. Однією з основних засад (принципом)
цивільного судочинства є неприпустимість зловживання процесуальними
правами. Забезпечення дії цього принципу можливе процесуальними
засобами, у тому числі, засобами процесуального примусу. Але, не менш,
важливо сформувати у юристів (суддів, прокурорів та адвокатів) таке
ставлення до етичних правил професії, до виконання свого службового
обов’язку, котрі виключали б саму можливість зловживання своїми правами
в суді на шкоду іншій особі, учаснику судочинства… [377]».
Отже, як бачимо, проблема цивільного судочинства не знялась із
прийняттям нового ЦПК України. Більше того, вона характеризується
щонайменше асиметрично, перманентно – системними проблемами та
методологічними підходами до праворозуміння, і т.д.
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Слід взяти й до уваги позицію Д.Я. Малєшина стосовно того, що слід
виділяти індивідуалістський та колективістський тип цивільного процесу.
Індивідуалістський пояснюється тим, що він отримав розвиток та існує в тих
суспільствах, які вибудовуютьсяя на індивідуалізмі, в основі якого лежить
принцип пріоритету приватних інтересів суспільства, а саме – такий
проявляється в особливій ролі права та правосуддя в суспільстві. Право у
такому типі цивільного процесу виступає в ролі основного регулятора
суспільних відносин, формує судову практику правозастосування. Натомість
колективістський тип цивільного процесу характеризується, на думку Д.Я.
Малєшина тим, що в його основі лежить принцип приорітету суспільних
інтересів над приватними. Право у такому типі цивільного процесу виконує
вторинну функцію права у регулюванні суспільних відносин. Основними ж
соціальними регуляторами постають релігіозні, моральні та інші неправові
норми поведінки [176, с.80].
За такого підходу, стає оцевидним, що виникає питання щонайменше
стосовно того, до якого типу слід віднести систему цивільного процесу в
Україні, враховуючи рід нормативних правових актів націлених на
гармоназаціїю цивільного процесуального законодавства із законодавством
ЄС та практикою ЄСПЛ, конвенційним механізмом захисту прав людини? З
іншого боку, коли назріває ситуація реальним загрозам та викликами
стабільності фінансової системи України, колапс процесуальної системи,
неспроможності

долання

аномалій

та

конфліктів,

забезпечення

та

гарантування прав? Очевидно, що в одному та іншому наведеному випадку
йдеться про два типи (за Д.Я. Малєшеним). Тому тут, ми пропонуєм йти
шляхом змішаного (спеціального) типу, який б передбачав можливість
корегування стану системи цивільного процесу із врахуванням обох
випадків, адже без забезпечення приватних інтересів – держава втрачає свій
сенс, а, без ігнорування публічних інтересів – приватно-правова свера
нівелюється як така. Отже, система цивільного процесу повинна передбачати
«гнучкі» механізми саморегуляції, корегування в наслідок належного
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юридичного процесу, здійснення відповідної судової політики на макро- та
мікро- рівнях.
Зрештою, цитуючи І.Канта, В. Козловський звертає увагу на те, що
І.Кант пропонує певну типологію взаємодії свободи влади і закону, яка
постає у таких варіаціях: (а)закон і свобода без влади призводить (чи то є –
Я.М.) анархією; (б)закон і влада без свободи призводить (чи то є – Я.М.)
деспотизмом; (в)влада без свободи і закону – варварство; а (г)влада зі
свободою і законом – є республікою [129, с.404]. Тому на переконання
І.Канта, – зазначає В. Козловський, – найбільш прийнятною нормою
взаємодії влади і закону є республіка, оскільки саме така форма забезпечує
доступ людського роду до створення всесвітньо-громадського суспільства.
Це пов’язано із тим, що природа людини є безконечним процесом
самовдосконалення [129, с.404]. Показовим також є те, у твердженнях
І.Канта, що людина за своєю природою здатна приховувати свої стани, коли
не хоче щоб дізналися, якою вона є насправді, атако ж видавати свої
несправжні стани за дійсну замість. І, за певних умов, несправжнє само
сприйняття людина може сприйняти за її справжню сутність [129, с.341].
У філософії відмічається, що «…ми живемо не в епоху сюрреалізму, а в
епоху псевдореалізму, в епоху прикрашань, яка прикрашає себе як епоха
викритів. Там де брешуть – а де цього не роблять? – то вже брешуть, не коли
пишуть, а коли фотографують, ні, не коли фотографують, а коли ефективно
фотографують… Отже, той хто прагне зробити реальність шаблонною, більш
реалістично маскуватиме свої шаблони за допомогою фотографії.. Дійсне як
сирий матеріал подій стає відображенням власних образів… дійсне –
удаваний

праобраз

–

має

узгоджуватися

зі

своїми

можливими

відображеннями, запобігливо відповідати власним копіям. Справді, є багато
подій, які відбулися саме так, як відбулися лише тому, що були придатними
як програми, а отже, вони відбулися лише тому, що їх взагалі хотіли або
потребували як програми. … Хибне вже саме питання про те, де закінчується
дійсність і починається видимість… адже споживання фантомів самі є
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соціальними реаліями, що можуть конкурувати з більшістю інших реалій, що
вони самі визначають «що є дійсним» і «що дійсно відбувається» … » [393,
с.38–39].
За таких обставин стає очевидним, що концепція конфліктів
відстежується здебільшого через призму нетипових підходів до дослідження
проблем у праві, у поєднанні філософії права та загальнотеоретичної
юриспруденції. Радше навіть пізнаються через призму антропології, яка і
дозволяє більш глибино поринути у кризові стани правової матерії, з’ясувати
її проблематику, причини деформації (викривлення) правової реальності.
Об’єктивно видається і те, що коли присутній певний процес їх виявлення й
ідентифікації, чи то оцінки, то постає за очевидним й інший методологічний
процес – вирішення та долання конфліктів, кризових станів правової матерії,
тощо.
Здавалося б – право (в широкому розумінні) покликано забезпечити
механізм регулювання тих чи інших правовідносин, вирішувати запити
суспільства стосовно охорони певних благ, аж раптом – фантом –
нерозуміння – колізії (зіткнення) – конфлікти – дефекти – аномалії – втрата
ефективності – результативності – гнучкості – регулятивності, та, зрештою –
сенсу. Як наслідок втрачається віра в судову справедливість, її досяжність.
Тобто, висуваються на перший план вже не стільки юридичні конструкції,
системи, скільки їх мікро-рівень – певні аномалії, парадокси, перманентність
конфлікту, який не може бути усунутий під час гарантованого Конституцією
України судового захисту (ст.55). Складається враження про прояв суттєвих
збоїв («вірусів») у системі правового регулювання цивільних процесуальних
правовідносин.
По суті, конфлікт не знявся при правовій регламентації державою
відповідних способів, форм та засобів захисту цивілістичних прав, а,
навпаки, посилився та переклався тягарем на інші державні інституції, в тому
числі дезорієнтував доктринальні концепції, стабільність правової системи,
здатність права в цілому виконувати свою регулятивну та охоронну функції,
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відповідати запитам людини, суспільства. В той же час, постає й за очевидне
і те, що у наведених вище узагальнених випадках йдеться і про одночасну
необхідність переосмислення доктринальних концепцій що устоялися та так
чи інакше склали основний фундамент (каркас) вітчизняної системи права в
контексті судової системи як замикаючої ланки, та замислитися над її
ефективністю, а по суті правовою реальністю щодо дійсного стану
правопорядку, дії права. А це під силу саме антропологічній моделі
(концепції) із усією його палітрою методологічного інструментарію.
Цікавим є погляд О.О. Бандурки у тому, що «…у процесі суспільного
життя постійно виникають конфліктні (чи такі, що загрожують стати
конфліктними) ситуації (курсив власний – Я.М.). Необхідність права
зумовлена потребою в наданні відносинам між учасниками зазначених
ситуацій цивілізованого, ненасильницького характеру, оскільки це дає змогу
утримати суспільство в стані рівноваги, стабільності. Такий характер мають
правові відносини, тобто відносини, які врегульовуються правом. Причому
власне ситуація стає правовою, набуваючи ознак частини правового буття.
Так, виникає правова ситуація, яка передбачає правові відносини між її
учасниками, що зумовлює необхідність запровадження відповідних правових
норм. Правову ситуацію можна розглядати як джерело правовідносин і
правових норм (а також правових інститутів, оскільки вони є групами
взаємопов’язаних правових норм, що регулюють окремі види суспільних
відносин). Такою можна уявити генезу правового буття. … » [18, с.59].
Вчений додає, що «… що зміст категорії свободи теж залежить від міри
безпеки соціуму…» [18, с.60]. Отож виходячи з цього слід додатково
звернути увагу на без пекову складову конфлікту у цивільному процесі та
визначити чи є діалектичний зв’язок із онтологією правосуддя у цивільних
справах.
Не зайвим було б мати на увазі наведені у вищевикладених підрозділах
дефініції «демократичного цивільного контролю» та «національних інтересів
України» закріплених в ст.1 Закону від 21.06.2018р. № 2469-VIII. В той же
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час, ст.9 цього Закону, контроль за виконанням судових рішень покладено на
здійснення судами [294]. За таких обставин діалектична єдність цивільного
контролю та національних інтересів, стосується нормативно правового
регулювання в цивільному процесі. До прикладу, в

п.7 ч.2 ст.468 ЦПК

України визначено, що в суду є підстави для відмови у задоволенні
клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення
іноземного суду як виконання рішення загрожувало б інтересам України.
Отже, як бачимо, «конфлікт», «юридична процедура» та «безпека» є
тісно пов’язаними категоріями процесуального права, вони є парними
феноменами

тому, що там де рух, там де «швидкість» та оперативність

процедури (процесу), там завжди виникає потреба забезпечити певні межі,
забезпечити певну стабільність такого руху, а для судочинства – певний
однаковий. прогнозований результат в наслідок такої діяльності, здійснення
тієї чи іншої процедури. Отже, такі феномени є так би мовити об’єктномовними.
Про цінність конфлікту, як об’єктивного чинника правової реальності,
відмічають й інші дослідники.
Зокрема, Н.І. Сатохіна приходить до висновку, що саме завдяки
конфлікту відбувається випробування правил у конкретній ситуації, а етики
аргументації – в конфлікті переконань [336]. Якщо поглянути дану позицію з
токи зору змагального процесу (боротьби позицій сторін в цивільному
судочинстві), то можливо віднайти очевидну онтологічну суть, залежність
правосуддя в цивільних справах від протиборства, від конфлікту. Вона (суть),
пояснюється завдяки утворенню того майданчика, в якому можливо виразити
протилежні думки, майданчика із особливими правилами, які дозволяють
виразити протилежні одна одній думці насамперед безпечно, в правовому
руслі. Адже саме форма «судового контролю», зумовлена у певний спосіб
«судового керівництва» над виниклою ситуацією надає можливість не тільки
діяти за певним алгоритмом, чіткою процедурою, але й із послідовним
забезпеченням балансу над конфліктом та подальшим його вирішенням у
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законний спосіб, забезпечення відповідної пропорції у реалізації спірних
відносин, реалізації прав та обов’язків.
В цілому, право, як феномен, не тільки надає людині «благо», але й
встановлює відповідні правила поведінки задоволення таких благ, визначає
об’єктивну потребу у збереженні та розвитку, їх вдосконаленні.
Д.Я. Малєшин досліджуючи цивільну процесуальну систему відмічає,
що одним із факторів, які обумовлюють той чи інший спосіб захисту, є
насамперед правова культура, а також соціокультурний тип суспільства в
цілому. На думку вченого, саме вони визначають значення та ступніть
розповсюдження судових та позасудових способів захисту права. Де,
моральні установки і визначають поведінку громадян, а, відповідно
обумовлюють їх звернення до суду, або ж, навпаки, утримання від такого.
Також, ті чи інші культури, взагалі негативно відносяться до будь якого
вирішення спору, що закінчується не примиренням сторін, а тільки судовим
переслідуванням (примусовим виконанням). Тому на думку вченого така
процедура не тільки не злагоджує протиріччя в суспільстві, а, навпаки, тільки
їх посилює [176, с.329; 176, с.85–116, 150–151].
Натомість юридичний конфлікт як певний правовий стан (стан, що
охоплюється правом), на нашу думку, також лаконічно пов’язаний із такою
категорією як правова антикультура. До прикладу, В.В. Карпутіна відмічає,
що правова культура це специфічний зріз правової дійсності, яка відображає
властивості правових явищ, їх станів та тенденцій розвитку щодо того, щоб
знижувати ефективність правового регулювання та рівня правового порядку,
а також, ступінь задоволення індивідуальних та суспільно значимих інтересів
та потреб [1, с.350]. На її думку, правова антикультура (злочини,
правопорушення, деформація правосвідомості, прогалини в законодавстві і
т.д.), як діалектично розвиваюче явище існує об’єктивно, і тому повністю її
виключити неможливо [1, с.350].
В додаток до цього, доволі слушно звертає увагу на безпековий момент
в

отологічному

бутті

права

А.А.Козловський,

відстежуючи

його
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діалектичний взаємозв’язок в наступному. Зокрема, на думку вченого,
темність є формою існування світу, історія тільки просвітляється, оскільки
поступово її виносять на світло і це можливо тільки тому, що відповідати вже
нікому. Чому ближня історія свідомо і офіційно утримується в державному
секреті із встановленням строку давності? Тому що є ще за що відповідати.
Коли вже нікому відповідати і час вивітрюватиме відповідальність, тоді й
можна таємницю як безвідповідальність вивести на світло. Відповідальність і
світло, відповідальність і ясність, відповідальність і відкритість − антиномії
безвідповідальності. Проте свідома настанова відповідальності ще не
гарантує ясності, тому ясність і неясність завжди віртуальна як і
відповідальність і безвідповідальність [128, с.103]. Адже проблема існування
– відмічає Г.А. Гаджиєв – це проблема кожної людини, яка вирішує, як
реалізувати себе, як стати дієвим, і т.д., власне – стати особистістю.
Суперечливість існування людини проявляється на думку дослідника в тому,
що в процесі формування особистості між нерозвиненим буттям як початком
і дійсністю як завершенням становлення пролягає складний процес
індивідуального буття. Має місце

розрив між наявним

існуванням

індивідуума і його проекцією в минуле і майбутнє. У своєму бутті людина
прагне здійснити себе, реалізувати свій творчий потенціал [71, с.126–127].
Так само можливо інтерпретувати позиції дослідників і в аспекті
процесуально-правового буття цивільного судочинства. Адже виходячи із
викладеного,

неважко

помітити

якраз

доволі

чітку

грань

прояву

онтологічного буття проблем судової форми захисту цивільних прав;
проблем

перманентності

конфлікту;

а

по

суті

(незважаючи

на

«рекомендацію» законодавця та устоявшоюся думкою про її універсальність
та

ефективність),

наявність процесуальних інструментів (затягування

розгляду справи; процесуальні диверсії, зловживання правами; слабкість та
хиткість (недосконалість) системи цивільного судочинства, процесуального
механізму, тощо) до, які можуть слугувати не тільки із нейтралізацією
конфлікту, але й його посиленням; тощо.
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Відстежити й можливо у зазначених ситуаціях і певну аддикцію
(залежність), яка на онтологічному рівні дає можливість сприйняти судову
форму захисту прав в цивільному судочинстві як цілковиту залежність від
публічного права та його догм, що спричиняє проблемами долання бар’єру
на диспозитивному шляху врегулювання спору в інший спосіб. На
методологічному рівні це ставить під сумнів щонайменше (а)концепцію
змагальності та ролі суду у реалізації повноважень правосуддя; (б)залежність
від постійного конфлікту в силу змагальності сторін; (в)в залежність від того,
що слідуючим чітким правилам розгляду і вирішення цивільної справи
зобов’язаний враховувати диспозитивну волю сторін, яка, зазвичай,
розходиться із формую судового захисту. Встановити благо сприятливий
режим судом виникає доволі проблематично; в той же час, (г)забезпечення
судового контролю та функцій на реалізацію національних інтересів (без
пекового сегменту) спонукає його до дещо іншого сегменту при вирішенні
цивільної справи.
Виходячи з цього, слід бути солідарним із позицією Д.Я. Малєшина в
тому, що ліквідація конфлікту в суспільстві є подекуди важливішою, чим
досягнення істини у справі [176, с.329]. Але чи не вступає у дисонанс при
такій позиції принцип дизпозитивності та змагальності із дискреційними
повноваженнями суду, чи не виходитиме суд за межі предмета спору?
Як відомо, суть змагальності в онтологічному значенні в цивільному
судочинстві полягає утому щоб породити суперечку, полеміку, диспут, а по
суті «організувати» конфлікт, як об’єктивну реальну необхідність.
М.І. Єнікєєв з точки зору юридичної психології відмічає, що
протистояння під час розгляду справи (по суті змагальності – Я.М.) завжди
виникає в конфліктній ситуації. Конфлікт загострюється…. [100, с.363].
Таким чином, судовій формі захисту до того ж властиве на основі
протистояння

виникнення

конфлікт,

який

потенційно

здатний

до

загострення. Це означає, що таке загострення може (а)блокувати систему
реалізації

судової

влади

(правосуддя)

через

людський

фактор;

та
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(б)призводити до порушення прав під час судового розгляду, (в)створення
умов для їх порушення (небезпеки). По суті, усі умови мають форму прояву
небезпеки, або для системи цивільного судочинства, як форми захисту, або
для учасників справи (зараження на туберкульоз; порушення немайнових
прав – на честь та гідність, на ділову репутацію; на особисте життя, тощо).
Наступна онтологічна проблема буття правосуддя у цивільних справах
в аспекті конфліктного права проявляється у тому (як підмітив професор
М.М. Ясинок), що судді, які працювали 10-15 років приймали кожного дня не
одне, а 3–5, а то і 6–8 рішень (за даними судової статистики – Аналіз стану
судочинства судами загальної юрисдикції в 2013, 2014, 2015, 2016рр./Вісник
Верховного Суду України, 2013, 2014, 2015, 2016р. №5–6), працюють в
режимі автоматизму при якому оперативність прийняття рішень ґрунтується
на

життєвому

та

професійному досвіді,

що

позначається

певними

психологічними змінами, які є природніми. Однак як відмічає далі вчений з
цього приводу, сторонам судових процесів такі особливості психологічних
змін не притаманні. Вони навпаки сприймають судовий процес, зокрема як
процедуру, як серйозний, занадто потужний зовнішній подразник, на який
накладається ще однин подразник, у вигляду предмету справи, інтерес до
якої так і іншої сторони є персоніфікованим. Далі, вчений наголошує на
проявленні подвійного психологічного тиску на кожну із сторін, який і
впливає на їх поведінку [278, с.116–117].
За таких обставин стає очевидним логіка того, що законодавець при
прийняті ЦПК України в редакції 2017р. та пішов шляхом легітимації
альтернативних (медіаційних) форм вирішення правового конфлікту,
задіявши при цьому суд (суддю, суддів), як медіатора та передбачивши
можливість врегулювання спору за участі судді (ст.ст.201–205 ЦПК України),
уникнувши усієї палітри змагального процесу, а по суті «пішов від»
посилення конфлікту, надаючи перевагу забезпеченню процесуальної
безпеки.
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До прикладу, О.С. Ткачук при здійсненні дослідження реалізації
судової влади в цивільному процесі віднаходить схожу тенденцію. Зокрема,
вчений-практик відмічає, що О.С. Ткачук у своїх дослідженнях приходить до
висновку у тому, що очевидно, що традиційний змагальний судовий процес
не може бути найкращим способом забезпечення ефективного відновлення
прав з огляду на кризу правосуддя у різних правових системах, і тому має
бути віднайдена реальна альтернатива ординарним судам та звичайним
судовим процедурам [370, с.28].
В той же час, як стає можливим відмітити, суддя по великому рахунку
сфокусований не стільки на вирішенні предмета спору чим скоріш на деталях
конфлікту, його нейтралізації та усунення, пом’якшення.
Вчений додає, що судовий процес розвивається як тактична взаємодія
сторін, груп. Тому керівна функція суду підвищується в конфліктних
ситуаціях. В той же час суд, зобов’язаний розпізнати рівень конфлікту, його
сутність (справжність (реальність) чи то удаваність), при цьому чітко
визначити предмет конфлікту, сутність змагальних інтересів. В деяких
випадках, виникає й необхідність розпізнання удаваного конфлікту [100,
с.374]. Але в такому випадку ситуація очевидно охоплюється іншими
правовідносинами, але в той же час не полишається сфери процесуальної
безпеки. Адже правовідносини із «удаваного конфлікту» є нічим іншим як
зловживанням процесуальними правами, а по суті, невиконанням цивільних
процесуальних обов’язків [196, с.107; 251, с.186].
А.Ф. Крижановський, досліджуючи питання правопорядку віднаходить
потребу виділяти різні типи правопорядку, серед яких дістав відповідне місце
цивільний процесуальний правопорядок. Також акцентує увагу на тому, що у
складі національного правопорядку, такий за ієрархією може стосуватися
регіонального, місцевого, а також локального рівня [145, с.7]. Це означає, що
питання конфлікту та безпеки також може стосуватися при забезпеченні
правопорядку стосовно судів усіх інстанцій, проваджень, як і стадій чи то
окремою цивільної процесуальної дії, правовідносин.
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Звідси

стає

очевидною

особлива

роль

суду

в

забезпечення

правопорядку в зв’язку із розглядом і вирішенням цивільної справи. Його
модель в цивільному судочинстві характеризується транспарентністю
(відкритістю) чи цільного судочинства, участю присяжних при здійсненні
цивільного судочинства, тощо.
В той же час, В.В. Комаров зазначаючи про думку Джекоба Х. в
контексті доступу до правосуддя, віднаходить належною позицію останнього
(Джекоба), яка полягає у тому, що «… потреба в доступі до правосуддя .. є
подвійною: по-перше, ми повинні гарантувати, що права громадян,
визнаються й ефективно реалізуються, бо інакше вони не будуть реальними,
а лише ілюзорними, і по-друге, ми повинні бути здатними правові суперечки,
конфлікти та скарги, які неминуче виникають у суспільстві, вирішити
спокійним шляхом за допомогою правосуддя, щоб сприяти гармонії та миру
в суспільстві…» [456, р.149; 155, с.55]. На завершення, В.В. Комаров у раках
розкриття питання доступу до правосуддя звертає увагу на те, що вади та
недоступність правосуддя пов’язувалися із перешкодами матеріального
характеру, які не дають бідним верствам населення звернутися до суду; а подруге – з відсутністю спеціальних процедур, які б давали змогу ефективно
захищати права окремої особи [155, с.56]. Отже постає за очевидним потреба
додати певний процесуальний інструментарій. Але чи достатнім буде
надання чергового процесуально-правового інструментарію для вирішення
процесуального конфлікту, чи все ж таки, проблема в пізнанні онтологічної
та антропологічної суті цивільного судочинства та проблем, що пов’язанні із
забезпеченням «клімату» в судовому засіданні, при вирішенні цивільної
справи судом? Звісно, розвиток матеріального права спонукає так чи інакше
до вдосконалення цивільної процесуальної форми, юридичної процедури,
набуття нових інструментів; рівнозначно як і навпаки – усвідомлення
правової реальності правосуддя у цивільних справах, його механізму в
забезпеченні правопорядку вказує на безпеку, як судової системи, так і
забезпечує стабільність правопорядку в матеріальному праві.
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Тому на нашу думку проблема є ширшою та глибшою, яка окреслює в
цілому онтологічний сенс буття цивільного судочинства, адже торкається
питань конфліктну, безпеки, тощо, про що не було помічено ані Джекобом Х.
ані В.В. Комаровим, хоча в ідеї якраз онтологічного та антропологічного
сенсу дані проблеми наявні (більш чим на поверхні) та узагальнюють
занепокоєння дослідників.
Попри

це,

виходячи

із

вищенаведеного

стає

очевидним,

що

онтологічний сенс цивільного процесу полягає у тому, аби людина (а)мала
належний доступ до правосуддя. В слід за цим, її права в зв’язку із реалізації
судової форми захисту прав не повинні бути погіршенні в судовому
засіданні, що особливо є характерним для цивільного судочинства (аби
способи забезпечення позову не нашкодили учасникам справи; аби
процедура допиту свідків не зумовилась ускладненнями цивільного процесу;
аби постановлене судове рішення сприймалось однозначно та було
виконуваним; аби судове рішення, яке дістало реалізації інституту
екзекватури не зашкодило національним інтересам України, її правопорядку;
аби судовий конфлікт був підконтрольним повноваженням суду; аби свідок
чи учасники процесу мали реальну можливість бути в судовому засідання та
долучитись до участі у справі (ситуація відома коли особи похилого віку не
можуть оперативно прибути у судове засідання або ж коли учасники процесу
проживають в іншій місцевості чи то на значній відставні, тощо). Це означає
що суддя (б)повинен щонайменше не тільки знати процесуальний закон та
матеріальне право, алей прогнозувати розвиток цивільно-процесуальної
ситуації.
Таким чином вказати на те, що як людина так і учасник процесу,
завжди прагне до порядку, але наявність перманентного середовища, яке
зумовлює цивільна процесуальна форма в силу змагальності та конфлікту
інтересів, покладає на суд обов’язок (а)не погіршити конфлікт (не затягнути,
не ускладнити ситуацію в наслідок процесуальної діяльності суду);
(б)сприяти нейтралізації конфлікту, шляхом зміни тактики застосування
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цивільного

процесуального

інструментарію;

(в)потреби

забезпечення

контролю над будь якою процесуально-правовою ситуацією, тощо.
Отже, виходячи із викладеного, можливо вказати на те, що правосуддя
в цивільних справах як територія (правосфера) долання конфлікту визначає
його онтологічну його суть.
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2.2. Роль цивільного процесу в забезпеченні національної безпеки
Духовний лідер Франкфунтської соціологічної школи, видатний
філософ і психолог Еріх Фромм відмічає, що взаємовідносини між
соціальним характером і соціальною структурою ніколи не носять статичний
характер, адже обидва ці елементи у своєму взаємозв’язку представляють
собою нескінченний процес. Будь-яка зміна одного з факторів тягне за собою
зміну обох [394, с.65]. А розмірковуючи про безпеку, Е.Фромм звертає увагу
на соціальний, внутрішній фактор, що супроводжує людину протягом її
життя. Звісно, підхід із філософсько-психологічної позиції до феномену
безпеки окреслює й ті процеси, що окутані факторами, які визначаються
людиною протягом її життя як сприятливі чи, навпаки, несприятливі. Адже
на думку дослідника, «…коли людина вважає за краще «бути», а не «мати»,
вона не відчуває стурбованості

і невпевненості, породжуваних страхом

втратити те, що маєш. Якщо я – це те, ким я є, а не те, що я маю, ніхто не в
силах загрожувати моїй безпеці і позбавити мене почуття ідентичності.
Центр мого буття знаходиться в мені самому; мої здібності бути і реалізувати
свої сутнісні сили – це складова, частина структури мого характеру, і вони
залежать від мене самого. …. Усе, що витрачається, не пропадає, і, навпаки,
зникає те, що ми намагаємося зберегти. Єдина загроза … безпеці при
установці на буття таїться в мені самому: це недостатньо сильна віра в життя
і свої творчі можливості, тенденція до регресу; це притаманна … лінь і
готовність надати іншим право розпоряджатися моєю долею. Але всі ці
небезпеки не можна вважати внутрішньо притаманними буттю в тому сенсі,
в якому небезпека втрати чогось становить невід'ємну сутність володіння…»
[394, с.73].
Виходячи

із

філософського

питання

«про

буття»

(нематеріальне/матеріальне, як результат), про які зазначає Е.Фромм, стає
очевидним ціннісний, а власне, аксіологічний підхід дослідника. Адже у
такому ключі, йдеться про ті блага, які закладають основу для фрагменту
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стосовно

усвідомленні

потребового

обов’язку

збереження

чогось…,

когось…, зрештою, за ради чогось…, а точніше – певної сутності, матерії.
У відступ від філософського розуміння феномену безпеки Е.Фромма,
не виникає складнощів помітити й те, що право, як регулятор, якраз і
націлене в контексті охорони та захисту у своєму юридичному процесі,
механізмах, забезпечувати ці цінності. А судова форма захисту, очевидно
відіграє значну роль у такому процесі, адже є саме тим майданчиком, у
якому, в результаті процесуальної діяльності, забезпечуються ті чи інші
цінності. Саме їх прагне захистити суд. З іншого боку, потрапивши під об’єкт
правового регулювання, цінності, повинні бути щонайменше не нівельовані
судом, не втрачені, не зруйновані чи то їх стан не повинен погіршитись, не
вийти із поля зору діяльності суду. Це означає те, що «система», «контроль»,
«процесуальне право», «юридичний процес», «цінності» є не тільки
спільнопов’язаними як правові категорії, але й повинні дорівнювати
феномену «безпека».
Відтак концепцію та ідею процесуального права слід піддати більш
детальному аналізу на предмет його сутності, ролі, та власне, спроможності
корегувати у процесуальний стан безпеки, впливати на забезпечення
національної безпеки України. Отож, спробуємо з’ясувати.
Законодавча дефініція «національної безпеки України» міститься у ст.1
Закону України «Про національну безпеку» від 21.06.2018р. № 2469-VIII
(надалі – Закон від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII): національна безпека
визначається як «…захищеність державного суверенітету, територіальної
цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних
інтересів України від реальних та потенційних загроз..». А «національними
інтересами України» є «…життєво важливі інтереси людини, суспільства і
держави, реалізація яких забезпечує державний суверенітет України, її
прогресивний

демократичний

розвиток,

а

також

безпечні

умови

життєдіяльності і добробут її громадян…» (ст.1 Закон від 21 червня 2018 р.
№ 2469-VIII).
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Натомість

проблеми

епістемології

процесуального

права

у

постконфліктному суспільстві, суспільстві епохи «сюрреалізму права»,
глобалізації та гібридних підходів до правового регулювання, повсякденного
зловживання правом у демократичних процедурах, все частіше наводять на
роздуми про втрату юридичним процесом, а вслід за цим, процесуальним
правом, реальної здатності адекватно, швидко та повноцінно реагувати на
виклики, що супроводжені особливостями охорони і захисту сучасної
концепції розуміння прав, свобод та інтересів учасників судової справи.
Часто-густо судові процедури носять характер фантомності юридичних
процесів, що ведуть до віддалення в досягнені ідеєю процесуальної форми
своєї мети та покликання. Правові регулятори в процесуальному праві
втрачають силу належних процесуальних інструментів, залишаючись у дії
юридичної сили як регуляторів, які застосовувати для вирішення конкретних
процесуально-правових конфліктних

ситуацій

не

придатні,

адже

не

становлять для правозастосувача інтересу для їх застосування. Такі
регулятори у правовому вжитку серед юридичної спільноти дістали назву
«мертві норми», «декларативні механізми», тощо. По суті, такі регулятори не
є регуляторами, адже не мають цілі або такі «розмиті» (тлумачаться загально,
а завдання визначаються абстрактно). Як наслідок, вони не належать
процесуальній формі, як «спеціальному порядку по розгляду і вирішенню
судової справи…», адже не є базуються на механізму та процедурі, хоча
уявляються як юридична конструкція та віднесені до царини процесуального
права. Причини можуть бути різними – стрімкий розвиток матеріального
права, технічний прогрес, глобалізацій ні процеси, або ж сама поведінка
учасників процесу свідчить про низький рівень правової культури, а
процесуально-правові дозволи у такій не обмежені; зрештою, процесуальна
норма не має чітких меж, або ж не визначає конкретику правила поведінки в
учасника процесу. Тобто, проблематика процесуального права цілком
очевидно

може

забезпечення

витікати

юридичного

та

стосуватися

механізму

та

неналежного
його

нормативного

конструкцій

(власне,
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стосуватися

позитивістського

напрямку

праворозуміння),

або

ж,

охоплюватись проблемами природно правової та соціологічної концепції,
витікати із проблем конфліктно-комунікативного та антропологічного рівнів.
Це означає, що проблема є комплексною, та зводиться до площини
безпекової.
Тому на сьогодні виникає необхідність не тільки перегляду концепції
процесуального права, його ролі та призначення, але й пошуку того
процесуально-правового інструментарію, який би забезпечив сталість тієї чи
іншої процесуальної форми, юридичної конструкції, процедури, забезпечив
швидку модифікацію та адаптацію конкретної процесуальної системи

в

процесі захисту прав людини і її основоположних свобод; власне, надав б
можливість протистояти викликам, які нівелюють чи то здатні зруйнувати
систему права на національному рівні.
Отож, слід вести мову саме про феномен безпеки та його функції в
забезпеченні макро-та мікро-рівня стабільності процесуальної системи права,
процесуальної форми, процесуального права, як і навпаки – в контексті ролі
процесуальних інструментів в забезпеченні національної безпеки.
У такому ключі проблеми логічним видається вияв антропологічного
чинника у факторах розвитку системи законодавства. Адже він характеризує
конституційний імператив пріоритету людини у відносинах із владою, чим
зобов’язує до законодавчого гарантування її свободи, недоторканності, і що
головне, – безпеки у приватних та публічних сферах життя галузевими
законами [52, с.803].
За такого підходу, видається доречним тезис Г.В. Новицького у тому,
що сфера безпеки є по суті певною «…єдністю протилежностей – безпеки як
варіантів діянь, що їй відповідають, і загрози як обмеження кількості цих
варіантів, але й остання за своєю сухістю є безпекою…» [235, с.65].
На думку В.Г. Ковальова, забезпечення безпеки, насамперед є
процесом створення сприятливих умов діяльності, як і процесом оволодіння
суб’єктом необхідними умовами власного існування. Тому забезпечення
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безпеки суб’єкта є ні чим іншим, як створенням умов, при яких вже
реалізовувались його інтереси, здійснювались поставлені ним цілі, в
підвалинах які були закладені на рівні його цінностей. У свою чергу, це
значить, що безпека і є створенням таких умов, в яких суб’єкти зберігають та
відтворюють свої цінності [126, с.165]. Того ж, вчений-дослідник у своїх
позиціях схиляється, так би мовити, до розуміння «процесуальної теорії»
феномену безпеки. Адже, на його думку, «… забезпечення безпеки як процес
оволодіння умовами існування є в той же час процесом реалізації свободи
суб’єкта як здатності контролювати умови власного існування. Свобода і
безпека – тісно взаємопов’язані явища, які утворюють фундаментальні
аспекти

соціального

буття,

найважливіші характеристики

соціальних

суб’єктів….» [126, с.165–166]. Отже, феномен «безпеки» характеризується
ознаками соціальної, процесуальної (процедурної), правової категорії.
Деякі автори (до прикладу – О.І. Рабцевич) досліджуючи право на
судовий захист та доступ до суду, слушно звертають увагу на те, що на
доступ громадян до суду можуть впливати численні фактори, серед яких:
доволі складна процедура звернення в суд; висока вартість судочинства та
державне мито (судовий збір – Я.М.); зобов’язання вносити заставу при
зверненні в суд; велике навантаження суддів справами, які є малозначними
та, як наслідок із цього, – значні строки при розгляді справ; відмови в
прийнятті позовних вимог та їх несвоєчасне прийняття; незаконні та
необґрунтовані відмови компетентних органів в порушенні кримінальних
справ, або, навпаки, припинення кримінального переслідування закриттям
провадження у кримінальній справі; відсутність у судового органу повної
юрисдикції, яка дозволяє йому виносити рішення по фактам та правовим
питанням тієї справи, або іншої справи; в деяких випадках – дія прав на
недоторканність (інструментів) [319, с.93–94].
Водночас, О.І. Рабцевич припускає, що для всіх держав в рівній мірі
актуальними є наступні аспекти для вирішення подібних проблем, а саме:
забезпечення достатньої кількості суддів та судів (у відповідності із
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чисельністю справ, територією, кількістю населення); спрощення та
диференціація судової процедури; забезпечення кваліфікованої допомоги, яка
повинна надаватися професійними юристами; забезпечення існування
безплатного правосуддя для найбідніших верств населення; спеціалізація
суддів [319, с.96].
Інші дослідники процесуального права також наголошують на
проблемах, що стосуються правосуддя.
Зокрема, Є.В. Слєпченко, погоджуючись із думкою інших дослідників
звертає увагу на те, що, дійсно, юридична діяльність здійснюється в «суворо
регламентованому порядку», тобто певно визначеній юридичній процедурі.
Проте характер таких процедур, ступінь їх розвинутості є різними, де одні із
таких процедур є лише організаційними (не процесуальними) процедурами,
інші – процесуальними процедурами. Родовим поняттям, яке об’єднує
організаційні та процесуальні процедури, необхідно вважати не поняття
процесуальної форми, а поняття юридичної процедури [349, с.25]. І це
зрозуміло в силу того, що процесуальна форма менша за обсягом ніж
юридична процедура, яка є ширшою.
М.В. Вітрук вказує на те, що відсутність юридичної регламентації
процесуально-правових форм реалізації прав та обов’язків призводить не до
чого іншого як до ускладнення їх реалізації чи то навіть робить неможливою
реалізацію тих чи інших прав та обов’язків [63, с.321]. З такою думкою слід
повністю погодитись в силу того, що не сама відсутність нормативного
закріплення суб’єктивного права чи то обов’язку, призводитиме до
неможливості виникнення процесуальних правовідносин, в силу того, що
попри наявність певного «юридичного факту» будуть відсутніми (а)«норма
процесуального права», а вслід за нею і (б)процесуальна правосуб’єктність, 
адже останню неможливо делегувати оскільки відсутній процесуальний
закон, який визначає ті чи інші права та обов’язки.



Див.: [419, с.45–46; 405, с.46; 84, с.50, тощо].
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О.

Уварова

зазначає,

що

критерієм

розмежування

природи

процесуальних норм права не може бути сформованість чи не сформованість
процесуальних галузей права. Адже кожна галузь права є системою
принципів і норм як матеріального, так і процесуального характеру. Тому
вчена наголошує на тому факті, що виокремлення процесуальних галузей,
жодним чином не заперечує існування процесуальних норм поза ними. Адже
певна система норм може існувати та функціонувати тривалий час в межах
тієї чи іншої галузі права або мати міжгалузевий характер [52, с.649–650].
Зрештою переконливою та чіткою видається позиція А.О. Павлушиної,
яка в межах визначення юридичного інструментарію процесуального права.
Дослідниця пропонує виділяти різні форми, які притаманні юридичному
процесу, а вслід за цим, очевидно і процесуальному праву, водночас, як і
безпеквому аспекту.
Так, авторка доволі показово віднаходить, що до формальних категорій
юридичного процесу, крім поняття «процесуальна форма», слід відносити:
процесуальну функцію, процесуальну дію, судочинство, процесуальні
режими, процесуальні стадії, процесуальні акти, процесуальні гарантії,
процесуальний статус та деякі інші. Змістовними ж загальними категоріями
теорії процесу, на її думку, є (хоча практично не згадуються або рідко
згадуються в цій своїй якості категорії): спрощені провадження, провадження
з

додатковими

гарантіями

учасників,

процесуальне

представництво,

підвідомчість і підсудність, процедури з примирення, безпека учасників
процесу

(курсив

власний

–

Я.М.),

відводи,

процесуальні

угоди,

забезпечувальні заходи, сторони, оскарження та його форми; категорії
доказового права: презумпції, преюдиція, загальновідомі факти, імунітети,
істина, тягар доказування та визнання доказів в процедурній частині, і т. д.
Судочинство, на відміну від процесуального режиму, виділяється не ознакою
процесуальних пільг або обмежень, а характеризується нейтральними
процесуальними особливостями. Сам же процесуальний режим, на думку
А.О. Павлушиної, перш за все слід розуміти як режим сприяння або
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обмежень в порядку правореалізації або правотворення, на відміну від
звичайного варіанту [256, с.19–20]. Натомість, вважаємо, що хоча теза
дослідниці не деталізована щодо «безпеки учасників процесу». Проте
очевидним із її позиції видається те, що з огляду на сутність та тенденції
змісту процесуального права, його системи, факторів, які ускладнюють
реалізацію юридичних процедур чи нівелюють ту чи іншу юридичну
конструкцію (режим, судове провадження, стадії процесу, процесуальний
інститут, процесуальну норму), що «безпековий» аспект не тільки
(а)відстежується, «присутній» у матерії процесуального права, чи то
(б)характеризує сенс процесуального права більш практично – забезпечити
збалансування процесуальної системи, процесуальної форми, відносин між
учасниками, забезпечити систему гарантій правопорядку на національному
рівні; але й, вочевидь, вказує на (в)перманентність належного регулювання,
виявлення, усунення та долання своїм інструментарієм проблем у праві.
Отже, за таких умов, йдеться саме про пересікання паралелей таких
категорій-феноменів як-от (а)«безпека учасника процесу» із (б)«національна
безпека», як і їх обох із (в)безпекою права. До того ж, слід мати на увазі й те,
що юридичний процес повинен сприйматися не тільки на макро- та мікрорівнях, виражається не тільки на лінійному рівні (уявляється чи то
сприймається

лінійно),

але

й

є

інтелігібельним

(пізнаваємим)

в

багатогранному та багатовимірному рівнях матерії процесуального права, її
зримих

елементів

–

юридичної

процедури,

юридичної

конструкції,

процесуальної форми. Цим самим займає відповідне місце в національній
системі права, публічному та приватному, матеріальному та процесуальному,
зв’язуючи їх усіх єдиною «безпековою ниткою». Остання і є, якщо не
каркасом, то властивістю інструментів права, інститутів права, форм права,
тощо. Власне та властивість, яка «втримує» стан, забезпечує механізм,
забезпечує об’єкт таким яким він являється від початку його виділення в
окрему категорію, групу, систему, структуру. Неврахування «безпекового
сенсу» при будові правової чи процесуально-правової системи, слугує
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наслідком

дестабілізації,

елементів

системи

розбалансування,

права,

є

ознакою

«розсипання»
«небезпечності»

на

частини

(кризовості,

неналежності, несправедливості, невиправданості процесуальної форми,
юридичної процедури, зрештою – неправди, по відношенню до мети і
завдань процесуальних механізмів, юридичних конструкцій).
Не буде зайвим зазначити думку В.А. Сапун та К.В. Шундікова
стосовно того, що у тих галузях суспільного життя, які вимагають суворого
забезпечення громадської безпеки (охорона навколишнього середовища,
захист інтересів громадян, організацій та суспільства в цілому), реалізація
права

здійснюється

організаційно-правовими

засобами

дозвільного

регулювання та втілюється в спеціальній правореалізаційній діяльності. А
тому, дії по використанню суб’єктивних прав, що виникають у осіб в суворо
регламенованому порядку, найчастіше вимагають попереднього оформлення
в певному юридичному документі, після чого, здійснюються за визначеними
в спеціальних приписах правилами та процедурами [335, с.31]. Такий
характер притаманний і організації процесуальної діяльності суду під час
здійснення судочинства, задля забезпечення безпеки інтересів учасників
процесу, присутніх у залі судового засідання, чи то, навпаки, тих осіб, які
частково залучаються до розгляду справи у суді (нотаріуси – в межах
адвокатської таємниці; священнослужителі – в межах інформації про сповідь;
працівники правоохоронних органів – в межах інформації, яка носить гриф
«таємно», чи то інформації із обмеженим доступом; тощо). Ось, до прикладу,
в ЦПК України у редакції 2017р. введений інститут, за допомогою якого,
визначаються більш чітко основоположні засади принципу гласності (ст.7
ЦПК України). Він стосується доповнення цього принципу стосовно
«відкритості/закритості інформації щодо цивільної справи» (ст.8 ЦПК
України).
Не вдаючись у полеміку щодо меж, обсягу, порядку застосування судом
«відкритості/закритості інформації щодо цивільної справи», слід вдатися до
аналізу його сутності, яка стосується безпекової складової. Зокрема, варто
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відмітити, що мету об’єкту правовідносин, яким є факт «не оприлюднення»
(чи то обмеження, закриття, приховання) законодавець не розкриває.
Особливу увагу звертає на себе ч.5 ст.8 ЦПК України, відповідно до
якої «… при розкритті інформації щодо справи, передбаченої частинами
третьою та четвертою цієї статті, не можуть бути оприлюднені такі відомості:
1)місце проживання або перебування фізичних осіб із зазначенням
адреси, номери телефонів чи інших засобів зв’язку, адреси електронної
пошти, реєстраційні номери облікової картки платника податків, реквізити
документів, що посвідчують особу, унікальні номери запису в Єдиному
державному демографічному реєстрі;
2)реєстраційні номери транспортних засобів;
3)номери банківських рахунків, номери платіжних карток;
4)інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або
вчинення окремих процесуальних дій відбувалися в закритому судовому
засіданні.
Такі

відомості

замінюються

літерними

або

цифровими

позначеннями…».
З огляду на зміст цієї норми, слід звернути увагу на те, що законодавець
очевидно переслідував мету подбати про захист насамперед персональних
даних, персональної інформації, врахувавши не тільки потенційну небажану
можливість розголошення даних про учасників справи, але й те, що така
інформація може впливати на перебіг розгляду і вирішення справи.
В той же час, обмеживши у такий спосіб принцип гласності задля
захисту основоположних прав людини, по суті, звів цивільні процесуальну
форму в особливий порядок регулювання даних правовідносин. Тобто надав
особливий режим регулювання відносин, що стосуються як матеріальних
прав так і процесуальних. Такий порядок уособлюється як певний стан
захищеності та охорони як (а)матеріальних прав так і процесуальних; як і
самої (б)цивільної процесуальної форми, що характеризується особливим
порядком розгляду і вирішення цивільної справи судом. Такий стан може
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досягатися завдяки впровадженню (в)особливого режиму регулювання
цивільних процесуальних правовідносин, що проявляється в усуненні
факторів процесуальних ускладнень, загроз, небезпек та (г)у відповідний
процесуальний спосіб.
Таким процесуальним інструментарієм відстежується саме характер
забезпечення «безпеки» в принципі гласності, тобто забезпечення належного
стану реалізації цього принципу. Проблемою залишається вдосконалення ст.8
ЦПК України в частині її доповнення на предмет зазначення відповідної мети
та уточнення режиму, особливостей не стільки «при розкритті інформації
щодо справи», скільки особливостей забезпечення безпеки цієї інформації,
тобто, механізму, процедури запобігання та усунення негативних наслідків
при ускладненнях, а також, при виправленні судових помилок, яка
інформація ще додатково потребує «закриттю», її режим регулювання, тощо.
При постановці проблеми в такому ключі стають очевидним не тільки
численні нормативні прогалини та колізії цивільного процесуального
законодавства, але й, безпосередньо, розкриття безпекового аспекту дії
системи

цивільного

процесу,

цивільного

процесуального

права

в

об’єктивному та суб’єктивному сенсі, національному та міжнародному.
Отож, призма проблем безпеки процесуального права спонукає нас до
врахування й деяких методологічних концепцій, що притаманні безпековому
аспекту.
Переймаючись
Радовецька

цілком

проблемами
виправдано

методології
відмічає,

що

безпеки

у праві,

методологічні

Л.В.

аспекти

дослідження сфер безпеки пояснюються певними особливостями. На її
думку, це пов’язано насамперед із потребою вироблення адекватної
методології як підґрунтя та інструментарію для наукового осмислення
проблем безпеки з позиції її як філософсько-соціального феномену та
окремих проблем її забезпечення. У такому сенсі, на її думку, питання
проблем дослідження сфери безпеки набувають нового змісту та значення,
адже будуть придатними для розбудови демократичної та правової держави,
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укріпленням громадянського суспільства в Україні. Такий підхід є особливо
актуальним, на думку дослідниці, тому, що на сьогодні, актуалізуються
загострення політичної ситуації в країні, зокрема, саме у останній період її
державотворення. При цьому, на думку дослідниці, характерним, як і
одночасно проблемним, є те, що ці дослідження не мають давніх традицій у
вітчизняній науковій думці, а різноманітні явища та процеси, що
відбуваються у сфері безпеки з одного боку, є своєрідними за своєю
природою. З іншого боку, вони є універсальними, тому що взаємопов'язані з
різними сферами суспільного буття та його пізнання (курсив власний) [211,
с.317].
Л.В. Радовецька справедливо звертає увагу на те, що поряд із
традиційною структурою методів, які використовуються в теоретичних
юридичних дослідженнях, як спеціальні методи даного дослідження (а до
таких дослідниця відносить групу загальних методів пізнання; групу
філософських методів; загально наукових методів, частково-наукових
методів, спеціальних методів тощо), слід віднаходити за необхідне
акцентуацію уваги безпосередньо на розробці та поясненні властивостей
таких понять, як ото: «державна діяльність», «недержавна діяльність»,
«механізм держави», «правове регулювання», «безпека», «загрози безпеці»,
«суб‘єкти забезпечення безпеки», «система забезпечення безпеки» та інші,
які з урахуванням їх адаптації до конкретного предмета дослідження
складають основу його понятійно-категоріального апарату [211, с.326–328].
Г.В. Новицький, досліджуючи проблеми теоретико-правових основ
національної безпеки, слушно відмічає, що «…з точки зору суспільного
явища поширеним є також розуміння безпеки як стану захищеності життєво
важливих цінностей. За такого підходу, – на думку вченого-дослідника, –
безпека сприймається як певний процес і конкретний результат… суттєво,
що яким би важливим не був результат, він є лише «вінцем» складного
процесу забезпечення безпеки, пов’язаного з підтриманням оптимальних
параметрів життєдіяльності об’єкта, прогнозуванням і протидією різним
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загрозам… » [235, с.63]. А у межах «… функціонально-діяльнісного підходу
до безпеки виділяються мінливі умови, алгоритми і стадії (етапи) реалізації
заходів безпеки. Основним у розумінні цього процесу є те, що забезпечення
безпеки – це завдання, яке реалізується безперервно, завжди, за будь-яких
умов та обставин…» [235, с.63]. За такого підходу стає очевидною та
обставина, що в процесуальному праві, а, зокрема – цивільного процесу,
кримінального процесу, адміністративного процесу, господарського процесу,
сутність «вінця» процесу забезпечення безпеки є нічим іншим як досягнення
мети судочинства у тих чи інших процесах. До прикладу, в ч.1 ст.2 ЦПК
України, мета цивільного судочинства визначається ефективним захистом… ,
а завданням є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і
вирішення судом цивільної справи. Отже, логічним постає насамперед те, що
для того, аби досягнути мети, потрібно виконати ряд завдань, які повинні
відбутися

стосовно

розгляду

і

вирішення

цивільної

справи

судом

(а)справедливо, (б)неупереджено, (в)своєчасно. Відсутність будь якого
означеного корелята очевидно означатиме й недосягнення мети цивільного
процесу,

а

відтак,

є

показником

небезпеки

–

загрозливого стану,

несприятливих тенденцій, тощо. Такі небезпеки можуть характеризуватись
різними рівнями: (а)національним та (б)міжнародним; а також вживатись у
вузькому значенні – стосовно конкретної цивільної справи; та у широкому
розуміння, з огляду узагальнення судової практики по конкретній категорії
цивільної справи, стосовно цивільного судочинства в цілому, як інструменту
в забезпеченні гарантій правосуддя у державі.
Очевидним є і те, що законодавець зазначає про «мету» та «завдання»
цивільного судочинства у ЦПК України як у вузькому значенні так і в
широкому, адже сенс їх не тільки стосується розгляду і вирішення цивільної
справи, але й реалізації, забезпечення інших повноважень суду.
Зокрема, ст.3 ЦПК України закріплюється нормативно-правова база
«законодавства про цивільне судочинство», тобто тих нормативно-правових
актів, яким суд повинен керуватися при відправленні правосуддя, а зокрема:
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Конституції України, Закону України «Про міжнародне приватне право»,
міжнародних договорів, і, що особливо постає предметним постає до уваги –
«… законів України, які визначають особливості розгляду окремих категорій
справ…».
В рамках даного дослідження, на наше переконання, законами України,
які, визначають особливості розгляду окремих категорій цивільних справ, а
по

суті

вказують

на

додатковий

предмет

регулювання

цивільних

процесуальних правовідносин, визначають додатковий предмет цивільного
судочинства, а відтак його завдання та мету, є насамперед ті, які стосуються
сфери безпеки на рівнях, що наведені нами вище. Сфера особливостей може
випливати із (а)специфіки та умов процедури розгляду і вирішення цивільної
справи – від забезпечення порядку в судовому засіданні та забезпечення
захисту інформації (мікро-рівень), до – (б)категоріальної особливості
розгляду судом цивільних справ (йдеться про ті, які пов’язані із проведенням
процедури екзекватури іноземних судових рішень на територію України; а
також, із (в)забезпеченням контролю над виконанням рішень суду та
формуванню сталої судової практики (макро-рівень) тощо.
Щоправда, ст.3 ЦПК України, нажаль, не закріплює положень, які б
стосувалися

питань

нормативно-правового

регулювання

забезпечення

безпеки, що є суттєвим недоліком новоприйнятого кодифікованого закону.
Натомість, такі визначені Законом від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII,
стосуються безпосередньо компетенції та повноважень судів.
Варто звернути увагу на особливості юридичного процесу, який
визначається і регулюється відповідними нормами матеріального та
процесуального права. Зокрема, результати юридичного процесу здатні
закріплюватися та фіксуються у певних юридичних актах загально-правового
або

індивідуального

характеру (законах,

підзаконних актах,

указах,

розпорядженнях, постановах, наказах, рішеннях, ухвалах, тощо). Його
формами попри правотворчу, правозастосовну і правоохоронну діяльність є
установча та контрольно-наглядова [441, с.481]. Очевидно, що контрольно-
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наглядова форма в юридичному процесі відіграє особливу роль, адже слугує
особливим засобом забезпечення впорядкованості процесу.
Такі самі схожі функції відстоюються з огляду на те, що юридичний
процес виражається у здійсненні юридичних дій щодо спостереження та
перевірки

відповідності

виконання

і

додержання

підконтрольними

суб’єктами правових розпоряджень і припинення правопорушень певними
організаційно-правовими

засобами

(рішення,

постанова,

подання,

застереження, припис, – що відповідає суті державного контролю) [441,
с.481]. Це означає, що юридичний процес у контрольно-наглядовій формі
стосується забезпечення не тільки юридичних конструкцій, але й діяльності
самих суб’єктів.
Показовим є те, що ознаками юридичного процесу (його рисами) є те,
що він: (а)припускає розгляд юридичної справи (прийняття нормативного
акта,

винесення

вироку);

(б)використовує

норми

матеріального

та

процесуального права як спеціальний інструментарій (а це вже питання
інструментальної теорії права, про що ми зазначимо нижче); здійснюється
виключно уповноваженими на те суб’єктами (до прикладу, здійснення
правосуддя

–

здійснюється

суддями);

(в)закріплюється

в

офіційних

процесуальних документах (ухвалі, вироку, акті, тощо); (г)у ході вирішення
конкретних правових ситуацій регламентує відносини, що складаються,
системою норм процесуального права або відповідними процедурами
(регламентами); (д)при здійсненні юридично значимих дій використовує
різноманітні методи та засоби юридичної техніки [441, с.481].
На думку Г.В. Новицького, «процесуальна» властивість безпеки має
враховуватись у процесі нормативно-правового регулювання забезпечення
національної безпеки. Дослідник наголошує, що система права і система
законодавства у сфері забезпечення національної безпеки якраз і мають стати
дійсно тими системами, задля того, аби поєднати й нормативно врегулювати
складний процес – від розробки і прийняття доктринальних засад,
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концептуальних ідей, стратегічних замислів до їхньої реалізації через
конкретні заходи забезпечення національної безпеки [235, с.63].
Також, у суспільному зрізі, на думку вченого, безпека може
розглядатись в якості функції. Ці функції безпеки можуть проявлятися в
основному як відповідні функції держави, як повноваження державних
органів щодо спеціальних дій і заходів, спрямованих на захист, власності,
природних і соціальних об’єктів від різних загроз [235, с.63–64].
Відповідно до п.6 ч.1 ст.1 Закону від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII
«…загрози національній безпеці України – явища, тенденції і чинники, що
унеможливлюють чи ускладнюють або можуть унеможливити чи ускладнити
реалізацію національних інтересів та збереження національних цінностей
України…».
Розділом ІІІ Угоди про асоціацію України та ЄС від 27.06.2014р., а
саме ст.14 та ст.24 чітко визначено зобов’язання сторін в рамках сектору
безпеки, які стосуються насамперед: (а)співробітництва у сфері юстиції,
свободи та безпеки Сторони надають особливого значення утвердженню
верховенства права та укріпленню інституцій усіх рівнів у сфері управління
загалом та правоохоронних і судових органів зокрема. А співробітництво
спрямовується,

зокрема,

на

зміцнення

судової влади,

підвищення

її

ефективності, гарантування її незалежності та неупередженості … .
Співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпеки повинно відбуватися на
основі принципу поваги до прав людини та основоположних свобод;
(б)сторони

домовились

і

про

те,

щоб

надалі

розвивати

судове

співробітництво у цивільних … справах, повною мірою використовуючи
відповідні міжнародні і двосторонні документи та ґрунтуючись на принципах
юридичної визначеності і праві на справедливий суд [380].
Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015
схвалено Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних
правових інститутів на 2015-2020 роки (надалі – Указ Президента від 20
травня 2015 року № 276/2015; Стратегія – Я.М.) [381]. В Указі Президента від
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20 травня 2015 року № 276/2015 визначено, що завданнями Стратегії є
«…окреслення кола проблем і визначення їх причин, які необхідно усунути
шляхом реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових
інститутів;… (курсив власний – Я.М.)». А також «…визначення напрямів,
заходів та етапів реформування … судочинства …суміжних правових
інститутів;… забезпечення належного рівня координації та стратегічного
планування процесу реформування;… визначення орієнтирів для розроблення
відповідного плану дій щодо реалізації Стратегії, а також очікуваних
результатів та показників реалізації реформи системи … судочинства та
суміжних правових інститутів; підвищення ступеня довіри суспільства до
органів судової влади та суміжних правових інститутів…».
У частині 3 Стратегії відмічається, що на сьогодні система правосуддя
не виконує поставлені перед нею завдання на належному рівні, де посеред
основних чинників такої ситуації є не тільки низький рівень правової
культури та правової свідомості суспільства чи то збереження факторів
залежності суддів від виконавчої та законодавчої гілок влади, але й –
недосконалість процесуальних інструментів для захисту прав та інтересів
осіб, у тому числі нерозвинена система альтернативних методів вирішення
спорів; недосконалість методик визначення оптимального … навантаження;
непропорційне робоче навантаження на суддів і працівників апарату судів та
відсутність механізмів оперативного вирівнювання навантаження на суддів,
що знижує якість правосуддя; недостатній рівень єдності та послідовності
судової практики; … відсутність чи недостатній рівень використання
можливостей сучасних інформаційних систем (електронне правосуддя); …
неефективність

дисциплінарного

контролю

і

етичних

стандартів

в

адвокатській діяльності; тощо [381].
Стратегією (ч.3) визначено, що істотні проблеми існують й у системі
виконання судових рішень, зокрема: гранично низька частка фактичного
виконання судових рішень [381]; тощо. А вже стосовно системи завдань та
заходів щодо підвищення ефективності правосуддя умовами Стратегії
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наголошується

на

необхідності

«…

запровадження

ефективних

процесуальних механізмів для попередження розгляду справ за відсутності
спору між сторонами;… упровадження механізмів забезпечення вирішення
спорів

і

накладання

протидії

зловживанням

ефективних

процесуальними

процесуальних

обмежень

правами
на

шляхом

сторони

за

недотримання (без поважних причин) принципу «найкращих зусиль»,
ненадання або приховування доказів тощо; … розробка системи перегляду
судових рішень та повторного перегляду справ за нововиявленими
обставинами для забезпечення кращого доступу до правосуддя, сприяння
єдності практики та кращого роз’яснення судових рішень ….(ч.4)».
Відповідно до ст.9 Закону від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII на суд
покладено функцію судового контролю по забезпеченню виконанням рішень
суду.
В той же час, предметом цивільного контролю у відповідності до
Закону від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII є не тільки «…дотримання
вимог Конституції та законів України у діяльності органів сектору безпеки
…. порушення прав і свобод людини і громадянина…», але й безпосередньо
«…зміст і стан реалізації стратегій, доктрин, концепцій, державних
програм та планів у сферах національної безпеки…».
У такому ключі, окремо слід вказати на основні положення Стратегії
національної безпеки України (Указ Президента України 26 травня 2015 року
№ 287/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6
травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України»» (надалі –
Стратегія національної безпеки від 6 травня 2015 року)) [382]. Зокрема,
основними цілями Стратегії національної безпеки від 6 травня 2015 року є:
утвердження прав і свобод людини і громадянина, забезпечення нової якості
… соціального і гуманітарного розвитку, забезпечення інтеграції України до
Європейського Союзу...; якісно нової державної політики, спрямованої на
ефективний захист національних інтересів в … соціальній, гуманітарній та
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інших сферах, комплексне реформування системи забезпечення національної
безпеки та створення ефективного сектору безпеки.
Даним

документом

забезпечення

визначається,

національної

безпеки

що

неефективність

пізнається

через

системи

(а)інституційну

слабкість, непрофесійність, структурну незбалансованість органів сектору
безпеки; (б)неефективну систему державного управління щодо здійснення
державними органами діяльності в корпоративних та особистих інтересах,
що призводить до порушення прав, свобод і законних інтересів громадян та
суб'єктів господарської діяльності; тощо.
С.Л. Дегтяров звертає увагу на те, що про порушення правил
судочинства

вказують

наявність

у

судді:

(а)особливого

статусу,

(б)особливого обов’язку щодо реалізації публічних інтересів як представника
державної влади щодо відправлення правосуддя; (в)наявність особливої
процедури по притягненню судді до відповідальності; (г)за помилки судді
перед особами, які беруть участь у справі, відповідальність несе держава [92,
с.167–168].
На прикладі національного законодавства, можемо констатувати, що
суд,

реалізуючи судову владу (делеговану державою),

зобов’язаний

враховувати (а)публічні (національні) інтереси, які стосуються безпекового
рівня, що охоплюється процесуальною діяльністю суду; (б)особливості
статусу суду покладають на нього обов’язки дотримання національної
безпеки в особливих, щонайменше, формах (до прикладу, під час здійснення
процедури екзекватури – п.7 ч.2 ст.468 ЦПК України законодавець до однієї
із підстав відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на
примусове

виконання

рішення

іноземного суду відносить наявність

обставини, коли таке рішення загрожувало б інтересам України); тощо.
Доречно звернути увагу на тезу адвоката Я.П. Зейкана у тому, що суддя
… живе у реальному світі, в якому не завжди переважають думки про високе
призначення судді та приписувана правосуддю святість намірів і помислів.
Тому, на думку Я.П. Зейкана, особа, яка бере участь у справі, її представник
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або адвокат, показуючи у процесі приклад поваги до суду, має оцінювати дії
та рішення судді за допомогою здорового глузду і критичної оцінки, не
допускаючи при цьому напруженості з судом, і проявляти готовність до
компромісів, без яких справжнє правосуддя не можливе [108, с.22]. За такого
підходу, який, очевидно, виражається та сформований на значному досвіді
процесуальної діяльності автора, як адвоката, не важко помітити, що
процесуальне право (що визначає процесуальну діяльність) так чи інакше
пронизане

націленістю

на

вирішення

«конфлікту»

та

досягнення

«компромісу» у процесуальний спосіб, завдяки відповідним процедурам – не
тільки між сторонами, що змагаються у протистоянні, але й між учасником
судової справи та судом безпосередньо. Проявляються ряд застережливих дій
із обох окреслених позицій (сторін, суду; суду й інших учасників процесу),
які можуть мати характер активних та пасивних, передбачені механізмом
процесуально-правового регулювання, та інш.
Відтак, негативним моментом у реалізації судом своєї влади при
здійсненні судочинства є та обставина, що за помилки суду несе
відповідальність держава

(тут може

відстежуватись окремий аспект

дослідження); а також відсутність чіткої процедури дотримання/забезпечення
вимог та стану національної безпеки при здійсненні правосуддя у судових
справах.
В. Г. Ковальов солідарний із думкою А.Маслоу в тому, що «…якщо
потреба в безпеці стає домінантною, то вся діяльність людини спрямовується
на задоволення цієї потреби. Вона може виступати в якості чи не єдиної,
визначаючої поведінку основою, що підкорює собі всі без виключення
ресурси організму, аж до повного його виснаження, що дозволяє нам
говорити про те, що організм стає механізмом, направленим на досягнення
однієї єдиної мети – забезпечення безпеки…» [455, р.376; 126, с.164].
До того ж, вчений-дослідник додає, що «…прибічники соціалістичної
моделі визнавали особисту безпеку,

обов’язок держави опікуватись

особистістю, дотримуватись її прав та політичних свобод, але не
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погоджувались з наступними постулатами: права особистості мають
природний характер та обмежують владу держави; безпека особистості має
вираження в дотриманні на практиці її прав та свобод; права особистості і її
безпека є пріоритетними;…» [126, с.167–168] тощо.
Зрештою

В.Г. Ковальов

приходить до висновку у тому, що для

виключення некоректних трактувань і можливих невідповідностей у сфері
безпеки, мають бути надані роз’яснення та виділена ієрархія таких
системоутворюючих елементів як ото: безпека, захищеність, категорія
небезпеки, ризик, прийнятний ризик, збиток, загальні схеми вимірювання
ризиків, рівнів загрози та небезпеки та інші [126, с.167–169].
Таким чином, постає очевидною не тільки необхідність у науковому
поясненні реального стану судочинства, але і виявлення нових підходів,
здатних, насамперед, адекватно оцінити та розпізнати нову парадигму
розвитку правової матерії та її закріплення у вітчизняній правовій системі;
як і стосовно окреслення кола негативних проблем і визначення їх причин,
форм та способів їх усунення/долання.
Адже не весь доктринальний та галузевий інструментарій в сучасних
умовах є прийнятним для з’ясування причин кризових та аномальних явищ,
які спричиняють патології та дисфункції в цивільному процесі. Це пов’язано
із тим, що динаміка права вказує на те, що «право недосконале – і в цьому
його досконалість, адже завжди залишаються варіанти для розвитку» [347,
с.3]. А по суті, утворюються варіанти доведення до досконалості феномену
права, правового регулювання, забезпечення належного та стабільного
режиму права на захист, на справедливий суд, тощо.
Саме в цьому випадку на перший план постають ті проблеми, що
пов’язані з потребою виявлення витоків, руху причин кризових та дефектних
станів у системі цивільного судочинства, процесуальних конфліктів,
аномалій, і т.д.
Без цього – провести повноцінну адаптацію до ЄС стандартів, чи навіть
без такого, забезпечити правопорядок та верховенство права, видається
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неможливим. Адже не усвідомлення і неврахування насамперед того
чинника, що саме спричинило потребу вдосконалення законодавства,
механізмів забезпечення належного правового регулювання, чи то, в силу
чого не може такий процес відбутись повноцінно, здатне полишити без уваги
головних перманентних атрибутів (ознак) проблем, що є об’єктом
надпроцесів – реорганізації, трансформації, уніфікації, вдосконалення тощо.
Їх невизначеність тягне не що інше як нівелювання найблагіших намірів
законотворця,

державних

програм,

міжнародних

договорів;

справляє

руйнівний вплив на найуніверсальнішу модель судочинства, її засоби тощо.
З іншого боку, такий процес є більш ніж очевидний, адже аспект
виниклої проблематики зумовлений радше правовою реальністю аніж. І, як
думається, такий процес дістає цілком природній вираз.
Г.В. Новицький солідарний із думкою М.І. Панова та В.П. Тихого у
тому, що сутність права може бути розглянута через категорію «безпека», а
не тільки категорію «свобода» [259, с.15; 235, с.65]. Нам також імпонує такий
підхід, думка. Адже сфера безпеки є сутнісною рисою права. Вона виступає
найголовнішим і функціональним принципом побудови правової системи,
галузей права та їх інститутів з точки зору забезпечення безпечного
функціонування і розвитку суспільних відносин [259, с.15; 235, с.65].
В додаток до цієї думки, що фокусує безпекову проблему на суто
правовій сфері, варто вказати на те, що деякі дослідники виділяють й з поміж
інших саме ті причини небезпек та загроз, які стосуються правої сфери.
Зокрема, однією із причин системного характеру є саме правова криза
українського суспільства, що спричинена незрілою правовою свідомістю
більшої частини правлячої еліти і, відповідно, кризою суспільної довіри до
основних державних інституцій [348, с.103].
Тому цілком логічною видається позиція Г.В. Новицького у тому, що
якраз право як сфера безпеки характеризується тим, що воно є проявом: «…
взаємодії соціальних суб’єктів; у першу чергу діянь, що знаходять своє
зовнішнє вираження у вигляді дій чи бездіяльності; поєднання безпеки

128

суспільства і його членів; визначення меж безпеки суспільством, а не
окремою

людиною;

забезпечення

безпеки

юридичними

засобами;

забезпечення безпеки не кожного окремого індивіда, а типових членів
суспільства, типологія яких здійснюється відповідно до їх місця і ролі
суспільства…» [235, с.66].
В той же час, слід погодитись із думкою Г.В. Новицького у тому, що до
правової сфери безпеки необхідно відносити не всі, а лише певний масив
соціальних діянь, які відзначаються: «… соціальною значимістю, тобто, вони
є благами, цінністю не лише для окремого суб’єкта, а й суспільства
загалом…. Ці діяння є формою взаємодії членів суспільства як між собою,
так і зі своїми об’єднаннями, суспільством

загалом і впливають тим чи

іншим чином на їх існування; свідомістю, тобто ці діяння є результатом і
здійснюються на основі адекватного відображення дійсності; вольовим
характером діянь, що виконуються добровільно суб’єктами, відображають їх
відношення до дійсності; соціальною зумовленістю – існують об’єктивні і
суб’єктивні обставини, причини, фактори, що викликають ці діяння;
зовнішньою вираженістю, тобто, ці діяння тим чи іншим чином впливають на
оточуюче середовище, можуть фіксуватися у матеріальних об’єктах чи
спостерігатися іншими суб’єктами у формі дій чи бездіяльності; масовістю –
за певними своїми ознаками вони повинні бути поширеними, а не
оригінальними, одиничними; повторністю – тобто здійснюватись як у
минулому, так і теперішньому чи майбутньому часі;…» [235, с.66–67]. Далі,
– продовжує відмічати вчений, – «право як міра безпеки, її масштаб,
відображає собою її характеристики, здатність визначати межі безпеки,
відокремлювати безпеку від загроз, оцінювати соціальну поведінку з точки
зору її відповідності об’єктивним закономірностям забезпечення безпеки …»
[235, с.67]; при цьому, приходячи до висновку у тому, що «… безпека як
правовий феномен – це сукупність формально визначених визначень,
об’єктивно зумовлених, легітимних суспільних відносин, які спрямовані на
захист життєво важливих цінностей соціальних суб’єктів, встановлюють
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допустимі межі характеристик вказаних цінностей і оцінюють соціальну
поведінку на відповідність зазначеним характеристикам..» [235, с.68].
Національну ж безпеку Г.В. Новицький пропонує розглядати як
«…сукупність об’єктивно існуючих ситуаційних систем, системна власність
яких – соціально значима поведінка – залежить від умов, у яких вона
формується… » [235, с.99]. А сутністю забезпечення національної безпеки
слід на думку вченого-дослідника вважати цілеспрямоване формування умов
існування та розвитку життєво важливих цінностей [235, с.99].
Схожої позиції притримуються і інші автори-дослідники. На їх думку,
як поняття, «національна безпека», вживається стосовно широкого кола
соціальних систем для характеристики їх захисту від різних негативних
впливів природного та соціального характеру (а часто навіть – у контексті
характерних умов їх функціонування). Відтак, пропонується розглядати
національну безпеку як специфічну властивість динамічних систем, як
комплексний критерій оцінки їх якості, що характеризує динаміку їх
розвитку та технічне втілення [348, с.6].
Доречніше буде вказати на думку Г.П.Ситніка у тому, що «…різні
варіанти

політики

національної

безпеки

містять

певне

визначення

усвідомленої суспільної проблеми і саме ця проблема є мотиваційними
причинами виникнення … варіантів політики. Тому більшість суперечок
навколо тієї чи іншої політики часто зводиться до різного тлумачення того,
якими проблеми є насправді і чи є вони взагалі. Стосовно національної
безпеки це, передусім, проблема чіткого визначення національних цілей, їх
пріоритетності та класифікації (оцінки) загроз що їх досягнення [340, с.10].
Проведений деякими вченими аналіз феномену «безпека», «небезпека»,
поняття «національні інтереси», підходів, щодо визначення сутності поняття
«нація», «націоналізм», «національна безпека» у контексті відображення
мети

та

характеристики

розвитку

соціальних

систем

дає

підстави

стверджувати про три взаємозалежні рівні (складові) «національної безпеки»:
безпека людини (громадянина), безпека суспільства, безпека держави [348,

130

с.7]. Звідси і постає три основних об’єкта національної безпеки: особа – її
права та свободи; суспільство – його матеріальні та духовні цінності;
держава – її конституційний лад, суверенітет та територіальна цілісність
[348, с.7].
Важливо вказати й на сутність уніфікаційних процесів в рамках
поширення дії Конвенції ЄСПЛ. На сьогодні вони пронизують не тільки
європейський правовий простір, але і сягають інших держав, із іншими
правовими

системами.

Адже,

як

справедливо

було

підмічено

в

процесуальних підручниках, дуже цікавим є те, що вплив ЄКПЛ та Суду вже
вийшов за межі суто Європи, оскільки вищі суди Австралії, Канади, Нової
Зеландії, Намібії, Гонконгу та Південної Африки посилалися на рішення
ЄСПЛ, даючи тлумачення власним національним актам щодо прав людини
[155, с.1113–1114].
Натомість, С.С.Алєксєєв, аналізуючи тенденції глобалізації, вів мову
про те, що не завжди у процесах «абсолютизації» прав людини, чи то
приватної власності, або ж незалежності правосуддя, вбачаються позитивні
тенденції розвитку права. Адже, на його думку, слід мати на увазі те, що
поняття права (висловлюючись точніше: однозначного підходу до розуміння
права та правової держави) в останні десятиліття в країнах Заходу не
висувалось на перший план важливих і довготривалих філософських
дискусій.

Саме

за

цим,

за

словами

вченого,

криється

втрата

цілеспрямованості самої наукової думки на високу теорію, і, як результат, її
чисто прагматичною замкненістю, вихолощенням та втратою наповненості
[7, с.280, 281].
Отже, полярність двох різних підходів (прихильників та противників
глобалізації та євроінтеграції) дають можливість – збагнути як позитивні, так
і негативні тенденції для

юридичної процедури,

для

розвитку та

вдосконалення процесуального права. Адже, по суті, від системи права
вимагається швидке моделювання та гнучкість, процес якого повинні
забезпечити й на національному рівні належним чином.

131

Стає очевидним й те, що у розвитку процесуального права, як і його
роль задля забезпечення здійснення судочинства, все частіше відіграють
фактори, а точніше – частинки правової матерії, її згустки, що вказують на
проявлення

безпекового

аспекту

у

регулюванні

процесуальних

правовідносин.
За таких обставин, роль процесуального права потребує модернізації. В
ключі модернізації, слід предметно вказати на позицію Є.Є. Тонкова у тому,
що модернізація – це процес засвоєння та інтерпретації (прилаштування до
реалій) західних цінностей та спроби формування на цій основі нових
цінностей [376, с.11], які назріли та є необхідними в юридичному процесі, в
юридичних конструкціях, процесуальному праві. Адже, на думку вченого,
якраз «модернізація» є тим феноменом сучасного світу, який націлений на
уніфікацію та стандартизацію юридичної сфери державної діяльності; вона
відіграє значну роль, та навіть основну роль, в умовах кризи [376, с.11].
Зрештою, слід бути солідарним із позицією Є.Є. Тонкова у тому, що в
процесі модернізації можливими є стадії, серед яких: вивчення правової
системи із врахуванням нормативно-історичних особливостей її розвитку;
оцінка функціонування правової системи в умовах перехідного періоду
держави та права із врахуванням специфіки економічного та соціального
розвитку на сучасному етапі; співставлення тенденцій суспільного розвитку
із курсом національної правової політики всередині країни та за кордоном
[376, с.11].
Говорячи про правовий характер трансформації та змін в правовому
просторі, правового регулювання, як і сектору безпеки в процесуальному
праві, варто вказати на те, що на сьогодні, офіційна позиція напрямку
розвитку української державності, її розбудови, сфокусована якраз на
європейському векторі розвитку, в силу ратифікації низки міжнародних
документів, що справили значний вплив не тільки на судочинство, але й на
ідею ідеальної моделі трансформації правопорядку: Міжнародний пакт про
громадянські і політичні прав (1966р.) [213]; Конвенція про права дитини
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(1989р.) [131]; Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
(1997р.) [130]; Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу (2004р.) [310]; Про
виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав
людини (2006р.) [299]; Про затвердження плану дій з реалізації Національної
стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року (2015р.) [311]; тощо.
Разом з тим, у правовому регулюванні відстежується колізійність із
іншими нормативно-правовими актами, що задають демократичний вектор
розвитку правопорядку, регулювання процесуальних правовідносин: Основи
законодавства України про охорону здоров’я (1992р.) [250]; Про Концепцію
державної сімейної політики (1999р.) [312]; Про охорону дитинства (2001р.)
[313]; Про захист суспільної моралі (2003р.) [314]; Про міжнародне приватне
право (2005р.) [292]; Про засади запобігання та протидії дискримінації в
Україні (2012р.) [315]; тощо. Адже нормативні акти продовжують діяти в часі
в просторі та за колом осіб, закладаючи відповідні орієнтаційні принципи для
стабільності

тієї

чи

іншої

галузевої

приналежності

певної

групи

правовідносин, що виникають, змінюються та припиняються в правовому
полі держави Україна.
Важливим фактором правосуддя перехідного періоду є кризовий стан,
який великою мірою зумовлений військовими діями на Сході України, що
визначає особливості «transitional justice» та формування її моделі на
прикладі України.
На цьому тлі були прийняті ряд нових нормативно-правових актів у
сфері не тільки стосовно захисту прав, свобод та інтересів людини і
громадянина в Україні, але й стосовно того аби визначити новий вектор
розвитку зовнішньо- і внутрішньо- державної політики. Такі процеси не
можуть не позначитись на правовому навантаженні на правовий режим,
дотримання прав і основоположних свобод, тощо. Зокрема, такими
нормативно-правовими

актами

є:

Про

санкції (2014р.)

[304];

Про

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово
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окупованій території України (2014р.) [305]; Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб (2014р.) [316]; Мінські угоди (2015р.) [214];
Угоди про розведення сил (2016р.) [25], «Про правовий режим надзвичайного
стану» (2000р.) [301], тощо.
Хронологія

прийняття

даних

нормативно-правових

актів,

якнайяскравіше демонструє процес модернізації правової системи. Звісно,
цей процес не міг не позначитись на якості здійснення правосуддя, розвитку
процесуального права, як найважливішої та найбільш ефективної моделі/
концепції гарантій по захисту та охороні прав, свобод та інтересів людини і
громадянина в Україні. Адже процесуальне законодавство суттєво було
реформовано у 2017р., із внесенням змін до основних процесуальних
кодексів.
Деякі дослідники тенденції зміни законодавств характеризують як
«індикатор слабкої держави». На їх думку, такі індикатори слід пов’язувати
із інфляційними процесами , посеред яких – індикатор правової інфляції, яка і
виражається в невідповідності правових нормативів соціальним потребам
людини і суспільства [2, с.246–248]. Тобто йдеться не про «цунамі
новоприйнятих законів», а про їх неефективність, нездатність забезпечити
належне

нормативно-правове

регулювання

(в

нашому

випадку

–

процесуальних правовідносин).
Є.Є. Тонков відмічає, що модернізація завжди утворює передумови для
формування нових відносин, подолання кризи та стабільності економічного
становища. На його думку, природа трансформації відносин власності,
неодмінно призводить до змін відносин правового регулювання. … А тому,
вирішальне значення має якраз процес переосмислення фундаментальних
правових підходів у взаємовідносинах держави та особи, громадянина та
права. Застарілі ідеологічні стереотипи, що до сьогодні превалюють в
суспільній правосвідомості, не сприяють розумінню юридичних форм
державної діяльності як способу забезпечення пріоритету прав людини в
сфері публічної влади [376, с.4–5].
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Процес

глобалізації,

безумовно,

завжди

націлений

на

виклик

національній державі, її суверенітету та функціям, внаслідок чого: по мірі
впливу нових економічних та соціально-політичних умов існування держави
такий призводить до відмирання деяких старих функцій держави; утворює
виникнення нових функцій [187, с.350, 353]. Це призводить до того, що
глобалізація впливає на зміну сутності права як феномену (проявляються
феномени регулятора не тільки на національному рівні, але й на глобальному
– на рівні транснаціональних корпорацій, міжнародних банків міждержавних
об’єднань, тощо); приносить потребу врахування іноземного інтересу, де, як
правило, національні олігархічні структури змінюються в домінуванні
транснаціонального капіталу; глобалізація справляє не тільки певний вплив
на сутність права, але на його зміст, інституційну та функціональну роль, а
також на досягнення ним своїх цілей та завдань; процес глобалізації також
спричиняє певний вплив не тільки на сутність, зміст та мету права, але й на
його джерела, форми, права в цілому; зрештою, глобалізація спричиняє і
певний вплив на процес правотворчості, правозастосування та правової
охорони [187, с.359–361]. Отже, дані аспекти безумовно складають ряд
суттєвих чинників, які вказують на формування конкретної моделі
«transitional justice», тощо. Тут особливо предметно слід вказати як на
позитивні моменти, так і ті, до яких слід відноситись із пересторогою.
Логіка позитивних аспектів зводиться до того, що відкинувши застарілі
та непрацюючі догми управління державою, забезпечення правопорядку,
соціальних стандартів, виникає потреба залучити та інтегрувати діючі
механізми правового регулювання, чим усунеться ряд причин, що призвели
суспільство та державу до кризових явищ.
Негативні тенденції можуть також мати місце, оскільки сама сутність
окреслення

«поняття

глобалізації

до

сих

пір

характеризується

суперечливістю та невизначеністю» [187, с.348]. Насамперед, при обставинах
впливу не тільки конкретного суб’єкта в особі тієї чи іншої сильної держави,
можуть виникати обставини впливу приватноправових транснаціональних
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корпорацій, роль яких завжди буде націлена в першу чергу на задоволення їх
корпоративних інтересів, а не забезпечення соціальних стандартів та безпеки
широких верств того чи іншого населення, національної, етнічної, тощо
меншини.
Ідеальність ж моделі «transitional justice» для України означає
насамперед

виконання

державою

тих

завдань,

які

пов’язані

із:

«…реорганізацією самого державного апарату – тобто, зміни сутності,
змісту, форм організації, методів діяльності та її структури. … завдань, що
вказують

на

потребу

зміни

суспільства,

реформування

економіки,

встановлення нових орієнтирів у внутрішній та зовнішній політиці,
формування нової офіціальної ідеології... » [187, с.103]. Доволі показовим в
підтвердження цього є прийняття урядом за основу програми «Горизонт
2020» [311], впровадження децентралізації регіонів, зміни в системі
судоустрою та правоохоронних органів (реформа патрульної поліції,
прокуратури). Утім, все ж таки залишаються численні прогалини, які
потребують методологічної допомоги іноземних та вітчизняних фахівців,
задля вироблення власної моделі стабілізації і розвитку правопорядку в
Україні.
Очевидним видається і те, що сам факт «transitional justice» в Україні
слід

пов’язувати

із

однозначним

«переходом»

в

першу

чергу

«правосвідомості суспільства», тієї чи іншої соціальної спільноти, чи то
конкретної особи від стану – правового нігілізму, як однієї із форм
деформації правосвідомості до – стану правової культури.
Адже, саме інститут правового нігілізму в тій чи іншій мірі, формі
тривалий час панував серед побуту, який і призвів до краху свідомості, до
втрати прав, їх обмеження, та, як наслідок, неможливості справлятися із
буденними потребами соціального характеру (їжа, побут, кров, честь,
гідність, тощо).
В той же час, відмітимо, що за сутністю дефініції правовий нігілізм
пов’язаний із деформацією правосвідомості, для якої характерне негативне
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ставлення до права, закону і правових форм організації суспільних відносин
[240, с.220]. А до чинників, що його породжують, належать ряд об’єктивних
та суб’єктивних факторів: (1)історичні традиції. В Україні, подібно до
інших пострадянських країн, правовий нігілізм має глибоке історичне
коріння. Адже протягом багатьох століть право і закон служили інтересам
влади, а не суспільства та особи; (2)кризовий стан суспільства. Тут
відмічається, що було б наївним чекати поваги до права та закону в умовах
наростаючої бідності, соціального розшарування українського суспільства в
правової невизначеності більшості населення; (3)відсутність справжньої
демократії в системі функціонування державної влади. Адже домінують
свавілля, некомпетентність бюрократії, нестабільність влади, чиновницька
тяганина, корупція, що проникли в усі пори державного механізму,
підривають авторитет навіть справедливих і об’єктивно необхідних
суспільству законів; та, зрештою, (4)низький рівень правової культури
суспільства, що виявляється у слабкому знайомстві з діючим у країні правом,
прагненні не стільки діяти згідно із законом, скільки обійти його [240, с.220–
221].
Натомість у праві виділяють наслідки боротьби із підвищенням
боротьби із деформаціями правосвідомості, які прийнято поділяти на:
(1)підвищення

загальної

та

правової

культури;

(2)вдосконалення

законодавства; (3)профілактика правопорушень; (4)зміцнення законності та
правопорядку; (5)повага і всебічний захист прав особистості; (6)ліквідація
негативних явищ у сфері державної влади [240, с.222].
Таким чином, в межах процесуального права, національна безпека
охоплюється значною мірою у правовому регулюванні так званим
«цивільним контролем».
Зокрема, Г.П. Ситник відмічає, що громадський контроль реалізується
виключно «знизу», на основі саме приватної ініціативи. На його думку,
дієвість громадського контролю залежить від ступеня впливовості на процес
реалізації політики забезпечення національної безпеки таких інститутів, як
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ото: парламент (Уповноважений ВРПЛ – як учасник процесуальних
правовідносин – Я.М.)… судові інстанції різних рівнів; … громадські
організації; недержавні засоби масової інформації, а також дослідні та інші
організації [340, с.73]. Також, вчений-дослідник додає, що «... необхідно
розрізняти

громадський

та

громадянський

(цивільний)

контроль

за

функціонуванням системи забезпечення національної безпеки в цілому та
окремих структур сектору безпеки зокрема…» [340, с.71]. Такий тезис є
цілком виправданим бодай в силу того, що на сьогодні згідно з п.5 ч.1 ст.1
Законом від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII «… демократичний цивільний
контроль – комплекс здійснюваних відповідно до Конституції і законів
України правових, організаційних, інформаційних, кадрових та інших заходів
для забезпечення верховенства права, законності, підзвітності, прозорості
органів … діяльність яких пов’язана з обмеженням у визначених законом
випадках прав і свобод людини, сприяння їх ефективній діяльності й
виконанню покладених на них функцій, зміцненню національної безпеки
України…».
Отож, якраз фактори правової кризи в процесуальному праві в рамках
перехідного періоду потребують більш дентального дослідження в межах
розгляду проблем процесуального права із точки зору безпекового сектору.
Їх ефективне дослідження можливе завдяки аналізу насамперед доктрини
конкретної галузевої приналежності процесуального права, юридичних
засобів та режимів, алгоритму процесуальної діяльності учасників процесу,
моделі судочинства та її системи у цілому.
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2.3. Основні підходи до праворозуміння феномену безпеки в
цивільному процесі
Проблема
комплексно

пізнання

не

феномену

розглядалася,

а

безпеки

наукові

у

цивільному

доробки

у

цій

процесі
сфері,

характеризуються здебільшого наче «замовчуванням» дійсних проблем, що
пов’язані

із

усуненням

ускладнення

справи,

зловживання

правом,

процесуальних ризиків, тощо. І це за тих обставин, коли відповідно до
Закону від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII на суд покладено реалізацію
функції контролю

за

виконанням

рішень

суду задля

забезпечення

національної та цивільної безпеки. І хоча, процесуально-правовий зв’язок
ЦПК України та Закону від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII доволі слабко на
перший погляд уявляється, проте вказує на необхідність детальнішого
з’ясування суті розуміння та навантаження феномену безпеки для цивільного
судочинства. І це в той ще час, коли основні наукові пошуки якраз і націлені
на долання конкретних проблем в правовому регулюванні цивільних
процесуальних правовідносин.
У правовій доктрині проблемами безпеки права чи то права на безпеку
переймались чимало дослідників, серед яких можливо виділити О.Б. Бондра
(«Поняття та зміст права людини на безпеку та його співвідношення із
суміжними правами», наукова стаття, 2011р.), А.М.Лободу («Правова
безпека

особи

в

сучасній

Українській

державі

(теоретико-правове

дослідження)», кандидатська дисертація, 2013р.), Л.В. Радовецьку («Субєкти
забезпечення державної безпеки України: теоретико-правові аспекти»,
кандидатська дисертація, 2015р.), В.А.Ліпкана («Основи права національної
безпеки», наукова стаття, 2009р., тощо; а також докторська дисертація),
тощо. Проте із цивільної процесуальної точки зору, феномен безпеки не
розглядався. Щоправда, можливо вказати на окрему працю Георга Гальке
судді у відставці Верховного Суду Німеччини («Зміцнення ролі Верховного
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Суду України – об’єктивна необхідність» доповідь, ВСУ, 2013р). Але погляд
дослідника фокусувався в цілому на процесуальному праві та судоустрою.
У юридичній енциклопедії відмічається, що «праворозуміння» – це
насамперед

процес

та

результат

осмислення

природи

права,

який

здійснюється через визначення поняття та формування певної концепції
права [52, с.587]. Отже таких концепцій очевидно може бути декілька, і в той
же час характерно до тієї чи іншої галузевої приналежності.
Водночас, вважається, що «праворозуміння» є центральною проблемою
в силу того, аби дати питання «що таке право?» [52, с.587]. А поняття права
лежать в основні не тільки теорії, алей юридичної практики [52, с.587]. І
тому, на сьогодні, важливою проблемою сучасного право розуміння є
обговорення (а по суті дослідження – Я.М.) можливості синтезу різних типів
право

розуміння.

комунікативні,

Серед

таких

деструктивні,

виділяють

інтегративні

соціально-антропологічні,

підходи,
феномено-

онтологічні, тощо. Відтак, право розуміння передбачає усвідомлення не
тільки фактичної реальності (правової дійсності), а й правових моделей
майбутнього, тобто забезпечення більш справедливого суспільства, адже
воно є основою реформування правової системи України [52, с.592].
За такого підходу виникає потреба в з’ясуванні гносеологічної суті
феномену безпеки в цивільному процесі (в розумінні як «традиції пізнання»).
Отриманий результат дозволить визначити основну концепцію право
розуміння цього феномену в цивільному процесі, що надасть можливість її
подальшого наукового розвитку в цивільному процесуальному праві.
Як відомо, гносеологія вивчає саме проблеми природи пізнання і його
можливостей, а також, відношення знання до реальності, досліджуються при
цьому загальні передумови пізнання, виявляються умови його достовірності
та істинності. Основними засадничими принципами гносеології є принципи –
об'єктивності, пізнаванності, активного творчого відображення, діалектики,
практики, історизму та конкретності істини [78].
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А.М. Кучук звертає увагу на те, що під методологією наукового
пізнання правових явищ, насамперед розуміється система принципів,
підходів та методів дослідження правових явищ, а також, учення про цю
систему. При цьому, наголошує дослідник, що методика застосування
принципів та методів є складовою частиною учення про них. Тут ж, вчений
додає, що принципи пізнання – це якраз і є ті, основоположні ідеї, якими
керується дослідник як універсальними, загальнозначужчими та такими, що
мають імперативність у процесі пізнання предмета дослідження; а методи
дослідження правових явищ – це сукупність прийомів і способів пізнання
правових явищ [151, с.123].
Неможливо полишити без уваги висновок в процесі дослідження
А.М.Кучука

у тому, що європейська правнича наука, в питаннях

«праворозуміння» не відволікається на його поняття, наведення його
дефініції, через визначення структури (об’єкт – суб’єкт – засоби –
результати), а зосереджується на самому праві (не формулючи при цьому
«єдино правильної» дефініції) визначючи мінливості суспільних відносин,а
отже і права, наголошує на необхідності динамічного та еволюційного
тлумачення, на відшуковувані права. Натомість, радянський підхід до
«праворозуміння» з позиції вченого-дослідника, прагнула звести право до
приписів законодавства, а пізнання права – до суб’єктів юридичної науки, що
і визначало її приреченість на невдачу [151, с.147]. Такий підхід до концепції
«праворозумніня» очевидно вказує на гнучкість та оперативність розуміння
права насамперед в соціальному його призначенні, що дозволяє найбільш
ефективніше зрозуміти не тільки запити суспільства на правовий простір,
алей водифікувати/адаптувати позитивістські ідеї права, закону; визначати
місце держави в правовому житті людини, як і навпаки. Адже право не може
бути лінійним у розвитку, одновекторним.
В додаток до вищезазначеного, цілком виправданим залишається
вказати на те, що підхід, який сформувався у сучасних наукових
загальнотеоретичних доробках у праві, в якому, переважно домінуючим
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напрямком якраз є синтез класичних концепцій у різно-аспектних варіаціях,
як-от: (1)позитивізм, природно правова теорія або (2)антропологія права,
аксіологія та соціологічний напрям право розуміння [225, с.85]. Це й вимагає
поєднання у розгляді проблем пізнання феномену безпеки через такий через
синтез тріади блоків «позитивізм та природно-правова теорія – антропологія,
аксіологія та соціологія – безпека».
В.О. Копоть відмічає, що «…правовий реалізм – це концепція
праворозуміння, в основу якої покладена судова практика, при цьому
рішення суду визнається правом, а норми – лише його формальним
вираженням…» [136, с.8, 10, 12; 225, с.85]. Таке твердження більш предметно
аксіологічно акцентує увагу на процесуальному аспекті потреби в підходах
до дослідження питання праворозуміння. Адже це одночасно дає нам
підстави вести мову по не що інше як про значну вагу судової
правотворчості, необхідність її врахування. Але засноване на судовій
правотворчості

право

розуміння

не

може

бути

виокремленим

від

процесуальної суті права, процедур формування права у такий спосіб, тощо.
У загальній теорії права відмічається, що праворозуміння – це наукова
категорія, що відображає процес та результат цілеспрямованої розумової
діяльності людини і включає собою не тільки пізнання права, але й
сприйняття (оцінку), як і ставлення до нього як цілісного соціального явища.
А об’єктом право розуміння, можуть бути, як право в планетарному
масштабі та право конкретного суспільства, так і галузі, інститути права, чи
то взагалі правові норми. Натомість змістом праворозуміння є як права та
обв’язки, так і загально правові дозволи і заборони, оцінка і ставлення до
них, як до справедливих чи то несправедливих [240, с.83]. Такі обставини
дають нам можливість чіткіше фокусувати погляд на проблематиці
цивільного процесуального права та визначати природно правовий зв'язок із
феноменом безпеки.
В означеному контексті, доволі важливою постає та обставина, що
інститут праворозуміння не тільки стає значужчим в процесу з’ясування
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феномену безпеки в цивільному процесі через концепції аксіологічну,
логічну та нормативістську, але й через значну перевагу інтегрального
підходу. Зокрема, інтегральний підхід містить у своїй концепції вихідну тезу
про те, що сукупність нормативів рівності та справедливості, які визнані в
певному суспільстві, забезпечені офіційним захистом, регулюють боротьбу і
узгодження вільних воль у їх взаємовідношенні одне одним [240, с.85, 86–
87].
Щоправда, у сучасних філософських доробках відмічається, що
«…об`єкт же образу ніколи не є більшим, аніж свідомість про нього, він
цілковито визначається цією свідомістю – з образу неможливо дізнатися ні
про що нове, чого б ми не знали раніше…» [226, с.37]. Такий підхід спонукає
нас до уявлення про чітку призму того, що саме феномен безпеки, як об’єкт
праворозуміння, ніколи не може бути ширшим за ті небезпечні стани чи то
загрози, а по суті – ті ж самі «образи», які б вказували на підстави, закладали
фундамент для відповідної рефлексії по виставленню меж «безпечного –
небезпечного»,
законного»,

«прийнятного

«цінного

–

не

–

не

прийнятного»,

цінного

–

«законного

безцінного»,

–

«ризикового

не
–

комфортного», «шкоди – благ», «права – не права», тощо.
Тут, здалось б зазначити слушну позицію А.І. Ющика щодо того, що
необхідним для розуміння права, є й визначення інтересу, як певного
рухаючого початку в життєдіяльності людини, а також, співвідношення
поняття «інтерес» та «заінтересованості»; відношення необхідності та
свободи,

співвідношення

поняття

суспільних

відносин

та

відносин

спілкування, а також останніх із соціальним управлінням. … [442, с.36]. А,
І.В. Венедіктова, досліджуючи захист охоронюваних законом інтересів у
цивільному праві акцентує увагу на доцільності розвивати положення про
захист суб’єктивних прав і охоронюваних законом інтересів при загрозі
виникнення небезпеки в майбутньому. Тобто про майбутню діяльність
очікуваного заподіювача шкоди, що реально загрожує у майбутньому [58,
с.248]. Отже категорія інтерес до певною мірою становить основу в основних
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питаннях право розуміння «безпеки», «безпечності – небезпечності», тощо.
Власне, такі кореляти і становлять орієнтир необхідності праворозуміння
аспекту безпеки у правовому регулюванні тих чи інших правовідносин.
Інші дослідники проблем інституту праворозуміння вказують і на те,
що принципи, функції, структура чи то навіть дія будь якого феномена в
правовій площині зумовлюється саме його природою та змістом [225, с.19].
Це означає, що досліджуючи сутнісний аспект праворозуміння феномену
«безпеки» постає за необхідне з’ясувати правову природу та зміст цього
феномену, що надасть можливість в подальшому предметно вести мову про
функції, структуру, дію та принципи безпеки у процесуально-правовій
площині.
О.С. Ткачук досліджуючи проблему реалізації судової влади в
цивільному процесі приходить до висновку, що, на сьогодні, «цивільне
судочинство (цивільний процес)», «…у сучасних правових реаліях України
уособлює певну специфічну типологічну структуру, яка з точки зору
процесуальної теорії у структурно-функціональному відношенні відбиває
багатофакторний вплив соціальних і правових обставин на модернізацію
правової

системи

та

правосуддя,

необхідність

імплементації

фундаментальних загальновизнаних міжнародних норм і принципів з огляду
на процеси глобалізації, які зачепили і правову сферу суспільства, й
формування якісно нового рівня судової практики….» [370, с.26].
П.М.

Рабінович,

переймаючись проблемами антропології права

приходить до висновку,

що неодмінною складовою з

точки зору

праворозуміння ЄСПЛ є втілення «справедливого» балансу різноманітних
інтересів (передусім інтересів особи і суспільства), якого має бути досягнуто
шляхом їх співставлення, «зважування». З цього приводу вчений пропонує
акцентувати увагу на тому, що хоча відбувається процес зважування, але
насправді спів-вимірюються ті явища, котрі існують цілком «позитивно»,
тобто існують як суще, як факт (насамперед людські потреби, інтереси),
проте сам процес такого «зважування» на думку дослідника відбувається

144

насамперед у свідомості відповідного суб’єкта – причому за критеріями,
котрі нерідко не тільки не об’єктивуються, не «позитивізуються», а й, взагалі,
лишаються тільки-но ідеологічними конструкціями, абстракціями, які, до
того ж, мають, суто оціночний характер. Образно кажучи, «важки», за
посередництва яких здійснюється те чи інше балансування інтересів, аби
домогтися «справедливості» останнього, по суті й залишаються у сфері
ідеалу.

Він

же,

будучи

інтелектуальним

інструментом

оцінювання,

здебільшого протиставляється позитивно існуючій фактичній ситуації й
нерідко слугує, так би мовити, засобом протесту проти неї (хоча іноді – й
засобом її схвалення, легітимації, виправдання). Щоправда, автор додає, що
вони зазвичай легко приховуються вельми абстрактними терміно-поняттями
(на кшталт тієї ж «справедливості»), котрі можуть використовуватись як
інструменти маніпулювання свідомістю людей [318, с.242–243].
Відомий голова Верховного Суду Ізраїлю Аарон Барак звертає увагу
на те, що безпека держави складається насамперед із верховенства
(господарства, владарювання) права (курсив власний – Я.М.) [21, с.356].
За викладених вище обставин, виникає логічне запитання: що таке
безпека?, що криється під цим терміно-феноменом в етимологічному значені,
філософському, зрештою, правовому сенсі. Спробуємо з’ясувати.
Так, у тлумачному словнику із української мови термін «безпека»
подається як «…стан, при якому ніщо кому-, або чому-небудь ніщо не
загрожує…» [143, с.31], а «безпечний» – «…який не криє в собі небезпеки,
або захищає кого-, що-небудь від небезпеки. Якому не загрожує небезпека;
гарантований від небезпеки. Який не завдає, не повинен завдавати шкоди…
Те саме, що безтурботний; безжурний… » [53, с.32]. Слідуючи суті того, на
що спрямований «стан», «захищеності», слід звернути увагу, що «небезпека»
пояснюється за тлумаченням як «можливість якогось лиха, нещастя,
катастрофи, шкоди», тобто «стан, якому щось загрожує» [53, с.386].
У філософському значенні, феномен безпеки полягає в наявності
насамперед певних загроз, ризиків та небезпек щодо права власності (як
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головним із об’єктів ідеологічних зіткнень), захисту інформації, тощо, в силу
діяльності індивідів, соціальних груп, суспільства, держав [270, с.19, 86, 90],
тощо, між собою.
У навчальному посібнику із «Основ охорони праці в Україні» Т.М.
Вахонєва розкриваючи термін «безпека праці» зазначає, що він є категорією
«охорони».

Будучи

солідарною

із

іншими

дослідниками

(А.С.

Неверова.Сравнительно-правовые иследование законодателства об охране
труда РФ и США., дис. к.ю.н., М., 2014р. С.21–22), вчена виділяє притаманні
цьому терміну «безпека» риси, серед яких те, що він є: (1)модельний термін,
базовий,

адже

є

несучою

конструкцією

понятійного

апарату

і

в

найзагальнішому виступає основою для подальшого формування конкретних
понять; (2)«безпека» являє собою стан захищеності будь якого об’єкта та
суб’єкта; (3)об’єктом безпеки праціє є життєво важливі інтереси людей,
суспільства і держави [50, с.20]. Також, Т.М. Вахонєва звертає увагу на
узгодженість

«безпеки» із цілями і завданнями трудового права, яак

відповідний рівень розвитку забезпечення життя і здоровя працівників; що
підтримується комплексом заходів щодо запобігання… [50, с.20–21].
Цікавим є те, що «безпека праці» включає такі поняття як: виробнича,
промислова безпека та безпека трудової діяльності. До прикладу, такі
включають: систему заходів, норм, у сфері забезпечення… ; є властивістю
процесу… ; є системою заходів, які створюють передумови для забезпечення
захисту .. [50, с.22–23].
Як відмічає С.В. Полікарпов, причиною цього є скоріш зміна епох, яка
зумовлює необхідність зміни системи безпеки, в силу появи нових загроз,
різного роду страхів, нових факторів розвитку, тощо, а тому й виникає
необхідність в новій парадигмі безпеки та здійснюючої її на практиці
системи безпеки [270, с.91].
В доповнення до означених ідей, доцільно й звернути увагу на думку
М.М. Рибалкін, який відмічає, що природа, це, насамперед, природний об'єкт,
що реалізує активний початок діяльності. .. Зумовлюючи буття речей в їх
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цілісності, природа речей формує механізми самозбереження якісної
визначеності речі. До прикладу, вже в найпростіших мікроорганізмах,
існують

механізми

самозбереження,

що

засновані

на

розпізнаванні

позитивних та негативних зовнішніх впливів. … Відтак, феномен безпеки (як
і небезпеки) має двоїсту природу (курсив власний – Я.М.). Вчений
підкреслює, що в своїй загальності природу «безпеки» якраз і становить
«природа речей». Тому в об’єктивному сенсі безпечне тотожне збереження
природного визначеності буття, а всяке заперечення природи речей для них
небезпечно. У зв'язку з цим в об’єктивному сенсі справді безпечно для речі
лише те, що визначено її природою. Небезпека в свою чергу тотожна
антиприродному визначенням. У свою особливість феномен «безпеки» (як і
«небезпека») виникає й існує як форма суб'єктного визначення. За своєю
сутністю феномен безпеки є суб’єктною рефлексивним визначенням
(оформленням) буття, опосередковане відсутністю небезпеки [325, с.36–52].
В сучасній юридичній енциклопедії «безпека» визначається, як «…стан
захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від
зовнішніх і внутрішніх загроз…» [437, с.207], який засновується на певних
принципах, суб’єктах, видах, функціях, тощо, та стосується сфер, як правило
економіки, інформації, екології, національного, міжнародного, політичного,
стратегічного, і т.д., сфер діяльності людини, суспільства, держави [437,
с.207, 210]. Отже, такі загрози як по внутрішньому так і зовнішньому боці,
стосуються безпосередньо захисту та охорони прав і свобод громадян, а
також виконання своїх повноважень державою, та органами і посадовими
особами, що діють від її імені.
Водночас, діалектику правових категорії дотичних до без пекового
феномену очевидно можливо й комплексно уявити, проте це й вимагає
з’ясування питання специфіки етимології феномену безпеки більш ширше.
Піддаючи

оцінці

деякі

історичні

віхи

етимології

термінології

«безпеки», то, варто вказати, що не завжди дане поняття було вживаним, а
відтак, розумілось суспільством, державою як об’єктивна необхідність в
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оперуванні, тим більше у правовому чи то процесуальному просторі. До
прикладу, в радянському енциклопедичному словнику, слів чи то їх поїзних
на кшталт «опасность» (тут і далі – російською мовою – Я.М.),
«безопасность», «комитет государственной безопасности», тощо – не
зустрічається [341, с.119, 608–609, 926–927]. Проте, як зазначає В.Гусаров,
безпека в інформаційному ключі, як системне поняття з’явилося в 1914р.,
коли у Великобританії було створено бюро військової пропаганди. Відтоді
майже кожна країна має власну систему інформаційної безпеки держави [87].
В теорії права, безпеку пов’язують здебільшого із правовим режимом
інформаційної безпеки [281, с.252].
Відповідно

до

положень

Конституції

України

«…забезпечення

державної безпеки …покладається на правоохоронні органи держави…» (ч.3
ст.17), а «…утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним
обов’язком держави…», як і сама «безпека» (тобто стан захищеності прав,
свобод та інтересів – Я.М.) що визначається основоположною соціальною
цінністю (ч.2 ст.3).
У підручнику із забезпечення інформаційної безпеки держави
відмічається, що природні явища «безпека » і «небезпека» існують в
діалектичній єдності, тобто у природі не існує окремого «стану безпеки» а
«стану небезпеки». Адже як слушно відмічає М.М. Присяжнюк з цього
приводу, відповідно до філософського закону «боротьби протилежностей»
ми спостерігаємо, відчуваємо та усвідомлюємо певні тенденції розвитку
станів «більш безпечних» чи «більш небезпечних». Це відбувається на його
думку у залежності від того, які чинники (позитивні чи негативні) домінують
у природі чи суспільстві на певний визначений момент розвитку людини,
національного суспільства, держави та світового співтовариства. Саме з цієї
причини знайти «стан захищеності» на тривалий проміжок часу, сховатися
від небезпеки, ризику. Виклику чи то загрози не можливо. А тому, система
безпеки зорієнтована лише на захисні заходи, спрямовані на створення
відносного стану безпеки, тобто на створення умов відсутності «небезпек –
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загроз» є недосяжною ідеєю [264, с.7]. На нашу думку, скоріш відносно
недосяжною, адже показовим у противагу такому підходу, на нашу думку, є
з’ясування право розуміння феномену безпеки з точки зору ідеї верховенства
права. Адже чи можливо оцінювати стан правопорядку у тому числі в
інформаційній сфері без врахування основоположних засад, а по суті –
орієнтирів, на панування одного соціологічного закону – закону панування
верховенства права, особливо для розуміння його в процесі здійснення
цивільного судочинства, тощо.
Відповідно до Розділу ІІІ Угоди про асоціацію України та ЄС від
27.06.2014р., зобов’язання сторін в рамках сектору безпеки стосується
(а)співробітництва у сфері …

безпеки, ….

утвердженню верховенства

права … судового співробітництва у цивільних … справах, … на принципах
юридичної визначеності і праві на справедливий суд [380].
Тут, здалось б додати, що до змісту верховенства права як відомо
включається право на справедливий суд, зміст якого розкривається у п.1 ст.6
Конвенції про захист прав і основоположних свобод та у содовій практиці
Європейського Суду з прав людини, відповідно до якої це право включає до
себе (а)право на доступ до суду і право на (б)виконання судового рішення
(курсив власний – Я.М.) [233, с.644].
Важливим є і питання про те, що принцип верховенства права включає
до себе низку вимог до Конституції, законодавчих та інших нормативноправових актів. Адже вважається, що усі ці акти не можуть скасовувати або
обмежувати права людини, що за природою належать їй у вільному,
демократичному

суспільстві.

Тут

ж,

іншими

вимогами

принципу

верховенства права до законодавства є: (1)засада правової визначеності
(чіткість і визначеність нормативних положень, доведення їх до відома
населення, недопустимість зворотної дії актів законодавства); (2)закон має
визначати усіх рівними; (3)наявність повноваження судів здійснювати
контроль за законодавством на предмет його відповідності Конституції, а
підзаконних актів – закону [233, с.651]. При чому, осереддям змісту
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верховенства права, що об’єднує усі засади, які входять до його змісту,
утворює положення ст.21 Конституції України, яка визначає права і свободи
невідчужуваними і непорушними. З огляду на це, дослідниками відмічається,
що є логічним визнання в Україні найвищою соціальною цінністю одночасно
із людиною, її життям, здоров’ям, честю та гідністю і недоторканністю –
безпеки [233, с.626]. Такі положення обґрунтовуються дослідниками з огляду
на зміст ст.3 Конституції України. До того ж, зв'язок феномену «безпеки» із
процесуальними повноваженнями суду по забезпеченню судового контролю
за виконанням рішень суду підкріплюється змістом ст.9 Закону від 21 червня
2018 р. № 2469-VIII, а також бодай виходячи із змісту ст.2 («завдання та
принципи цивільного судочинства»), ст.5 («способи захисту»), ст.6 («повага
до честі та гідності і рівності перед судом»), ст.10 («верховенство права,
законодавство,

відповідно

до

якого

вирішує

суд

справи»),

ст.267

(«визначення строку і порядку виконання рішення суду»), як і стосовно
Розділів – VII («судовий контроль за виконанням судових рішень»), – VIII
(провадження у справах про оскарження рішень третейських судів,
оспорювання рішень міжнародних та комерційних арбітражів, – IX
(«визнання та виконання рішень іноземних судів, міжнародних комерційних
арбітражів в Україні, надання дозволу на примусове виконання рішень
третейських судів») ЦПК України; а також, деякі справи окремого та
наказного провадження за ЦПК України.
Отож, постає за очевидне наступне уявлення про склад «стану
захищеності» стосовно феномену безпеки, а саме: його визначають саме ті
кореляти, що дозволяють застосовувати та розуміти право у дусі
верховенства

права

(його

однозначності,

передбачуваності),

як-от:

(а)наявність правової визначеності у нормах процесуального права (чіткості
та визначеності нормативних положень (чіткості цивільного процесуального
закону), доведеність їх до відома у процесуальний спосіб (якщо питання
стосується потреби здійснення цієї процедури судом)); (б)рівність у
процесуальних правах учасників цивільного процесу; (в)наявність у суду
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повноважень
Конституції

здійснювати

судовий

контроль

стосовно

відповідності

законодавства, а підзаконних актів – закону (до прикладу,

відповідно до ч.6 ст.10 ЦПК України такі повноваження надані суду, проте
процедура є невизначеною та з численними прогалинами і колізіями, про що
ми детально розглянемо нижче).
Зміст же праворозуміння феномену безпеки за виділених елементів
верховенства права зводиться до того, що стан безпеки обумовлюється як
статикою так і динамікою цивільного процесуального законодавства, як і
способом та формою реалізацією повноважень судом на ту чи іншу
процесуально-правову ситуацію.
Постає за очевидним і те, що законодавець звів в одну соціальну
цінність

«безпеку»

із

людиною,

її

життям,

здоров’ям,

гідністю,

недоторканістю. Адже при визначенні основоположних цінностей, акцент, в
даному випадку зміщено на захищеність у судовий спосіб прав, свобод та
інтересів не таким, який має локальний характер для цивільної процесуальної
системи, алей комплексністю. Адже як відмічається з точки зору філософії
прав людини, однією із основних ознак (тобто, вказівкою на те, що це є … –
Я.М.) права людини є саме їх «…пріоритетність щодо норм позитивного
права,

національної

безпеки,

добробуту,

тощо…»

[51,

с.925].

Це

обумовлюється тим, що права людини – це права вимоги, які покладають
певний обов’язок на своїх адресатів, що може полягати у повазі, захисту,
сприянні та забезпеченні, тощо [51, с.924].
За таких обставин, аналізуючи проблеми пізнання феномену безпеки в
цивільному процесі, варто відзначити, що сама проблема, як і проблема
праворозуміння не є новою для права та правового регулювання, правосфери,
простору права тощо. Адже вже чимало дослідників якраз і присвятили свої
наукові праці правовій безпеці, праві на безпеку, механізму забезпечення
безпеки, і т.д., і, що особливо цікаво, в тому чи іншому галузевому рівні.
Тому очевидно, що проблема безпеки у праві, його забезпеченості, є
поліморфною, різногалузевою та різновекторною, та, власне – постійною.
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Отже, на нашу думку, тут слід й детальніше звернути увагу саме на
основні концепції праворозуміння та підходи до з’ясування суті цього
феномену у правовій сфері з точки зору європейського підходу, визрівшого у
судовій практиці та оціненого доктринально на загальнотеоретичному рівні.
Зокрема, насамперед, право (особи) на безпеку перекладається у
лекціях з людських прав С.П. Головатого перекладається на англійську як
«right to security of the person» [79, с.750].
У підручнику із загальної теорії права за редакцією Ю.М. Оборотова
відмічається, що право на безпеку є правом четвертого покоління і таке
почало формуватися під виразом глобалізації [240, с.77].
М.І. Козюбра право на безпеку відносить до прав третього покоління і
визначає їх як колективні права. Проте зазначає що такі можуть бути і
віднесені до прав четвертого покоління [104, с.56–57]. Їх поява викликає чи
не найбільше дискусій, спектр яких досить широкий ─ від співвідношення
«колективних» прав з індивідуальними до обґрунтованості прирівнювання їх
статусу до громадянських і політичних прав [104, с.57]. Носієм таких прав є
не окремий індивід, а окрема група осіб (певний колектив) [51, с.67].
Панують й інші підходи до праворозуміння феномену безпеки у праві.
Так, в теорії права слід відмітити позицію А.М. Лободи, який
комплексно

віднаходить,

що

«правова

«…складова національної безпеки,

безпека»

—

зміст якої полягає

це

насамперед

у правовому

регулювання національних інтересів у будь-якій сфері національної безпеки,
правової захищеності національних інтересів, що виникають у правовій
сфері, а також захищеності права як визначального регулятора суспільних
відносин, створенні державними та недержавними інституціями необхідних
та достатніх умов для ефективного функціонування правової системи;
правова безпека особи — стан правової захищеності інтересів людини і
громадянина, які виступають суб’єктом безпекових правовідносин, від
реальних та потенційних загроз у будь-якій сфері національної безпеки, за
якого забезпечується реалізація її інтересів, гармонійний розвиток і баланс із
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інтересами інших об’єктів національної безпеки, визначено їхній зміст…
(курсив власний – Я.М.)» [165, с.10]. Вчений-дослідник також виділяє
основні складові інституту правової безпеки які полягають через «правове
регулювання», «захищеність національних інтересів», та «захищеність
процесів паротворення

і правореалізації»

[165,

с.11].

Відповідно

в

останньому аспекті чітко відстежується процесуальна складова. В той же час,
стає очевидним, що «захищеність» як певний стан знаходиться у прямій
залежності від процесів, тобто процедур право творення та механізмів
реалізації, якими і наповнений по своїй суті цивільний процес. З іншого боку
це дає підстави відходити від суто право розуміння феномену безпеки як
«суб’єктивного колективного (чи то одноособового) права», а сприймати
його ширше – як безпеку об’єктивного права, правової доктрини і концепції
загалом. А.М. Лобода відстоює також позицію на потребі вдосконалення
людиноцентризького підходу в концепції щодо аргументації необхідності
формування системи правової безпеки особи [165, с.11].
О.Б.Бондар, також підходить до розуміння безпеки в праві через
суб’єктивне і невід’ємне благо. Дослідник приходить до висновку у тому, що
«... право людини на безпеку – це найперше найважливіше право людини, бо
від нього залежать всі інші права…» [38, с.88–93]. В широкому розумінні,
право людини на безпеку, – на думку дослідника, – це насамперед
«…комплексне,

узагальнююче,

інтегральне

право,

право

на

такий

правопорядок, за умов якого забезпечуються (гарантуються, охороняються і
захищаються) права і свободи людини. Водночас, дослідник додає, якщо
безпека є об’єктом загроз, то втрачається сенс в будь-якому праві особи,
навіть в праві на життя, оскільки вона (безпека) буде в свою чергу становити
загрозу життю. Абсолютний характер безпеки людини як цінності
передбачає найвищу значимість права на безпеку в системі всіх прав.
Поняття безпеки людини включає також і безпеку честі та гідності, місця
проживання,

недоторканності

житла,

таємниці

особистого

життя,
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невтручання в особисте і сімейне життя, свободи думки і слова, світогляду,
об’єднань, підприємницької діяльності, безпеку майна тощо….» [38, с.88–93].
О.О. Бригінець також досліджував феномен безпеки, але з очки зору
фінансового права, фінансової безпеки. Його позиція так має раціональне
виправдання. Цікавим є те, що дослідник підходить при дослідженні
фінансової безпеки держави як певного стану, який потребує забезпеченості
різними функціональними зв’язками системи права. Зокрема, звертає увагу
на те, що «…необхідно розуміти як стан, за якого забезпечується належне
функціонування всіх суб’єктів фінансових правовідносин у державі, що
характеризується стійкістю до будь-яких реальних чи потенційних, зовнішніх
та внутрішніх негативних впливів, та спроможний забезпечити ефективне
функціонування національної фінансової системи, а також її поступальний
розвиток…» [44, с.6].
Привертають увагу й погляди на проблему безпеки тих науковців, які
в межах дефініції спробували дати визначення поняттю «інформаційної
безпеки суспільства». Зокрема, М.М. Присяжнюк, розглядає її як «...
можливість безперешкодної реалізації суспільством й окремими його
членами

своїх

конституційних

прав,

розробленням, створенням і поширенням

пов’язаних

із

одержанням,

інформації, а також ступінь їх

захисту від деструктивного інформаційного пливу…» [264, с.9]. Тобто,
«безпека» пов’язується

із

можливістю

реалізації права

конкретного

суспільства, суб’єкта. І це очевидно, адже феномен безпеки об’єктивно
приналежний за своєю суттю і численній групі суб’єктів права, власне –
суспільству, адже визнаний за поколіннями прав саме як колективне право.
Слід бути солідарним із думкою Г.В. Новицького у тому, що до
правової сфери безпеки необхідно відносити не всі, а лише певний масив
соціальних діянь, які відзначаються: «… соціальною значимістю, тобто, вони
є благами, цінністю не лише для окремого суб’єкта, а й суспільства
загалом…. Ці діяння є формою взаємодії членів суспільства як між собою,
так і зі своїми об’єднаннями, суспільством

загалом і впливають тим чи
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іншим чином на їх існування; свідомістю, тобто ці діяння є результатом і
здійснюються на основі адекватного відображення дійсності; вольовим
характером діянь, що виконуються добровільно суб’єктами, відображають їх
відношення до дійсності; соціальною зумовленістю – існують об’єктивні і
суб’єктивні обставини, причини, фактори, що викликають ці діяння;
зовнішньою вираженістю, тобто, ці діяння тим чи іншим чином впливають на
оточуюче середовище, можуть фіксуватися у матеріальних об’єктах чи
спостерігатися іншими суб’єктами у формі дій чи бездіяльності; масовістю –
за певними своїми ознаками вони повинні бути поширеними, а не
оригінальними, одиничними; повторністю – тобто здійснюватись як у
минулому, так і теперішньому чи майбутньому часі;…» [235, с.66–67]. Далі –
продовжує відмічати вчений – «право як міра безпеки, її масштаб, відображає
собою її характеристики, здатність визначати межі безпеки, відокремлювати
безпеку від загроз, оцінювати соціальну поведінку з точки зору її
відповідності об’єктивним закономірностям забезпечення безпеки …» [235,
с.67]; при цьому, приходячи до висновку у тому, що «… безпека як правовий
феномен – це сукупність формально визначених визначень, об’єктивно
зумовлених, легітимних суспільних відносин, які спрямовані на захист
життєво важливих цінностей соціальних суб’єктів, встановлюють допустимі
межі характеристик вказаних цінностей і оцінюють соціальну поведінку на
відповідність зазначеним характеристикам..» [235, с.68].
За такого підходу постає очевидним те, що феномен «безпеки»
зумовлений (а)«безперешкодною» властивістю механізму реалізації певних
прав, а також, пов’язаний із (б)ступеню захисту від деструктивного впливу
тих чи інших факторів, чинників; (в)від є об’єктивно зумовленим у
суспільних відносинах, тощо.
З точки зору цивільного процесуального змісту безпеки, за аналогією з
концепції дефініцій М.М. Присяжнюка та В.Г Новицького, важливо вказати
на те, що такі дефініції надають можливість виділити доволі схожі аспекти
стосовно цивільного процесу, що стосуються сфери дії права, реалізації

155

юридичної конструкції як інструментів механізму забезпечення безпеки,
стану юридичної (процесуальної) процедури.
Приведемо

більш

детальний

приклад.

Зокрема,

«безпека»

як

можливість «безперешкодної реалізації» учасником цивільного процесу своїх
прав, «безпека» проявляється з огляду на зміст ст.4 ЦПК України. Відповідно
до цієї статті кожна особа має право в порядку, встановленого ЦПК України,
звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або
оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Таке право надано й іншим особам
(ч.2). Також, жодна особа не може бути позбавлена права на участь у
розгляді своєї справи (ч.5). Чи відстежується тут елемент безперешкодності у
нормі?, – звісно. Він проявляється у делегованій процесуальним законом
можливості реалізувати

право на доступ до суду. Таке право визначено

ЄКПЛ, воно є невід’ємним, абсолютним правом. Його безпековий аспект
полягає у тому, аби держава забезпечила гарантії реалізації захисту судом, як
спеціальним незалежним, безстороннім органом, матеріальних прав, серед
яких, інші невід’ємні та непорушні права, серед яких – безпека особи бути
суб’єктом та носієм прав. Ось в чому сутність безперешкодності судового
захисту, його безпеки.
Водночас,

«безперешкодність»

очевидно

є

основною

засадою

принципу «диспозитивності» (ст.13 ЦПК України) який зводяться до того,
що учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору
на власний розсуд (ч.3 ст.13 ЦПК України).
До того ж, важливо мати й на увазі те, що «ступінь захищеності
(захисту)» зумовлюється встановленням суду контролю та керівництва за
реалізацією учасниками справи своїх прав та обов’язків, вживання
необхідних заходів для забезпечення в судовому засіданні належного
порядку, тощо (ст.214 ЦПК України); принципу пропорційності (ст.11 ЦПК
України), а також можливістю впливу на деструктивну поведінку учасників
справи (ст.262 ЦПК України («окрема ухвала»), ст.ст.143–147 ЦПК України
(заходи процесуального примусу)); тощо.
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В цивільному праві, право на безпеку подається під призмою «права на
усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров’ю» відповідно до ст.282
ЦК України. Під ним розуміється вимога до усунення небезпеки, що
створена в наслідок підприємницької або іншої діяльності, яка загрожує
життю і здоров’ю [188, с.84]. Життя і здоров’я має не тільки матеріальний
вираз повноти стосовно «особистості», «особистого» та стосовно «особи» (за
Р.О. Стефанчуком), як носія прав та обов’язків, але й нематеріального
(немайнового,
Нівелювання

морального)
останніх,

їх

змісту

свободи,

порушення

честі

може

і

гідності

проходити

у

тощо.
формі

психологічного тиску тощо. Отже дана норма матеріального права є
важливою тому, що вона фундаментально «цементує» усі майнові та
немайнові відносини, зобов’язальні та незобов’язальні, стосовно особи носія
цивілістичних прав почуватися вільно і безпечно, в суді чи то позасудовим
засіданням, власне там, де б не знаходилась особа, де була б можливість
реалізувати її цивільні права, свободи та інтереси на життя і здоров’я, не
порушуючи прав, свобод та інтересів інших осіб. Адже стосовно останнього,
то якраз саме взаємозв’язок «особи» та «суспільства» є колективним,
основним критерієм безпеки права.
М.М. Шрамкова відмічає, що процесуально правове регулювання – це
здійснення за допомогою процесуально-правових засобів нормативноорганізуючого

впливу

на

систему

юрисдикційних

правозастосовних

відносин, що націлені на формування ефективних юридичних процедур їх
реалізації [426, с.14–15]. В догадок до цього, слід додати позицію О.Г.
Лук’янової. Вчена відмічає, що якраз охоронні правовідносини в свою чергу
стають об'єктом процесуального впливу і вимагають для своєї реалізації
наявності особливого кола норм в структурі права – процесуальних норм, що
застосовуються для регулювання діяльності держави, спрямованої на
боротьбу з правопорушеннями та іншими аномальними проявами суспільних
відносин [168, с.72].
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В юридичній науці, феномен «безпеки» стосовно «забезпеченності»
дістав належну оцінку та доктринальне закріплення. Зокрема, в теорії права
його пов’язують здебільшого із правовим режимом інформаційної безпеки
[281, с.252], або як певним комплексом забезпеченості в реалізації та охорони
прав та свобод.
Тут, доцільно вказати, що «безпека» відрізняється від терміну
«забезпечення». Зокрема, «забезпечення» у загальному вигляді тлумачиться
як «…задоволення певних потреб та інтересів суб’єктів діяльності, тобто
надання необхідних для його існування і розвитку ресурсів, створення
відповідних умов надійного функціонування механізмів, відповідальних за
підтримання його життєдіяльності…», а у професійному значенні «.. це
усіляка

допоміжна

діяльність,

котра

сприяє

найбільш

ефективному

вирішенню покладених на політичні, правоохоронні, оборонні органи та …
служби завдань, зокрема у сфері управління: кадрові, матеріально-технічні,..
тощо задоволення потреб.. структур…» [264, с.15]. До прикладу, О.П.
Кучинська, приходить до висновку, що у кримінальному судочинстві слід
розглядати як певний механізм забезпечення прав, який є комплексною
взаємодіючою системою нормативно-правових підстав, юридичних засобів,
загально-соціальних умов, а також посадових осіб та органів, що у
сукупності

забезпечують

правомірну

реалізацію

прав

учасників

кримінального провадження, а в необхідних випадках – їх охорону, захист
та/або відновлення [157, с.157].
Варто й детальніше зупинитися і в контексті з’ясування основних
підходів до концепції правоворозуміння саме через узагальнюючих поняття
«безпеки» категорій, а саме, стосовно «охорони» та «захисту» у складі
безпекового аспекту.
С.Я. Вавженчук аналізуючи термін «охорона» приходить до думки у
тому, що слово «охорона» дійсно виявляється через захист від посягань, у
момент посягання. У той же час, охорона може здійснюватись завдяки
(а)установленням мір належної та обов’язкової поведінки, визначенням
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способів з її дотримання; (б)створенням умов для ефективної реалізації прав і
свобод [47, с.146]. Слід визнати, що такий підхід нам імпонує в силу того, що
досліднику вдалось виділити основні кореляти, що слугують забезпеченню
саме безпеки у праві. Адже концепція охорони з позиції С.Я. Вавженчука це і
встановлення «мір» обов’язкової і належної поведінки, і, водночас,
«створення умов» для ефективної реалізації прав та свобод. Що це означає
для цивільного процесу?, – це означає не що інше як належна реалізація
забезпечення судом не тільки дотримання прав і свобод, сприяння у їх
реалізації, судового керівництва судовим процесом, контролю за належністю
поведінки учасників процесу, і т.д., а, що головне – забезпечення у такий
спосіб та формі (формі «охорони») саме безпеки цивільного процесу. Ідейно,
така позиція й пояснює сутність безпеки стосовно цивільного процесу.
З позиції цивілістів, «охорона права включає всі юридичні правила з
приводу певного блага. Поняттям охорони охоплюється вся сукупність
засобів, що забезпечують як розвиток цивільних правовідносин у їх
непорушеному стані, так і відновлення порушених або оспорюваних прав. А
захист прав здійснюється у тих випадках, коли право вже порушене і полягає
у системі заходів, спрямованих на припинення правопорушення та усунення
його наслідків....» [403, с.263]. Потреба захисту цивільних прав виникає й
тоді, коли є загроза їх порушення, заперечуються чи є перешкоди в їх
здійсненні (права ніби є, але здійснити їх неможливо) (курсив власний –
Я.М.) [404, с.116]. Саме останній аспект є також вкрай важливим не тільки
для правової охорони чи то відновлення порушеного права, але для
виконання функцій держави по забезпеченню прав, свобод громадян у
перехідний період, для розуміння феномену безпеки. Адже якраз у сучасний
перехідний період держави та права такий і характеризується саме тією
нестійкістю, коливаннями, коли в режимі правового регулювання вже наявні
численні загрози до адекватної дії правової системи [16, с.373, 376], тощо.
Важливо звернути увагу й на ситність конституційних норм. Зокрема,
Конституцією України визначено, що кожен має право не забороненими
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законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і
протиправних посягань (ч.5 ст.55), що закладає основи для теоретикоправової концепції питань, які пов’язані із захистом.

Концепцію захисту

права, як правило, пов’язують із фактом порушення, невизнання або
оспорення. Порушення – пов’язують із невиконанням юридичного обов’язку,
передбаченого законом, невизнання – в пасивному запереченні наявності в
особи права, оспорення – є заперечення чи то невизнання в конкретному
юрисдикційному органі [404, с.116].
У загальній теорії права відмічається, що міри захисту входять в таку
більш широку правову категорію як «захист права», яка, на наряду із мірами
захисту

включає міри юридичної відповідальності та міри безпеки [286,

с.543]. Ознаками мір захисту є те, що вони засновані на державному примусі
та являються одним із його різновидностей; закріплюються як санкції, так і в
диспозиції норми права; реалізуються як в процесуальній так і в не
процесуальній формі; основою їх застосування виступають різного роду
юридичні факти, які можуть бути як правомірні, так і неправомірні;
відстежуються

в

межах

охоронних

правовідносинах;

постають

як

багатофункціональний правовий засіб, адже здійснюють превентивну та
відновлювальну функцію, а також, функцію безпеки [286, с.544]. А міри
захисту – з загально-теоретичної точки зору – це охоронні правові засоби, які
застосовуються у випадку вчинення правопорушення, або ж, настання інших
юридичних фактів, що переслідують собою цілі примусу, обмеження
регулювання, відновлення, і, що особливо актуально – забезпечення безпеки
[286, с.544].
У теорії права відстоюється позиція стосовно того, що міри захисту та
державний примус нерозривно пов’язані один з одним. Де, якщо міри
захисту передбачають різні види впливу на поведінку людини, які
здійснюють компетентні органи (у нашому випадку, це зрозуміло суд –
Я.М.). При чому примус може бути охарактеризований як спеціальне
правовідношення, яке виникає між уповноваженими на те органами та
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посадовими особами, з одного боку,

і, суб’єктами, до яких такі

застосовуються, – з іншої [286, с.546].
В цивільному процесі, такі міри захисту, що можуть бути застосовані
судом, можливо збагнути з огляду на зміст ч.5 ст.206 ЦПК України,
відповідно до якої, суд не приймає відмову позивача від позову, визнання
позову відповідачем у справі, в якій особу представляє її законний
представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє.
Також, в ключі захисних, а по суті, безпекових норм, можливо вказати й на
ряд інших статей, як ото: (а)«…у випадку, якщо закон або договір не
визначають ефективного способу захисту порушеного, невизнаного або
оспореного права, свободи чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд
відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у
своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону… » (ч.2 ст.5
ЦПК України); (б)«…до учасників судового процесу та інших осіб, присутніх
у судовому засіданні, за порушення порядку під час судового засідання або
невиконання ними розпоряджень головуючого застосовується попередження,
а у разі повторного вчинення зазначених дій – видалення із зали судового
засідання…» (ч.1 ст.145 ЦПК України); (в)«… суд може постановити ухвалу
про стягнення …. штрафу …. у випадках: 1)невиконання процесуальних
обов’язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на
учасника судового процесу; 2)зловживання процесуальними правами,
вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання
судочинству; 3)неповідомлення суду про неможливість подати докази,
витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин;
4)невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів, ненадання копії
відзиву на позов, апеляційну чи касаційну скаргу, відповіді на відзив,
заперечення іншому учаснику справи у встановлений судом строк;
5)порушення заборон, ….» (ст.148 ЦПК України); тощо.
І хоча дані норми у своїй диспозиції та санкції і передбачають
безпековий аспект для належного правового регулювання цивільних
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процесуальних правовідносин, чи то процесуальної форми, нажаль, такі
містять ряд колізій та прогалин. Це стосується, зокрема, підходів до
реалізації заходів процесуального примусу (ст.ст.145, 148 ЦПК України).
Адже, за такого визначення судової процедури по видаленню із зали
судового засідання чи то застосування штрафу, ефективність мір захисту
нівелюється. Зокрема, уразі видалення відповідача із зали судового засідання,
чи обох сторін, або значної частини сторін здалось б задатись питанням (а
суду відповідно): яким чином реалізувати право на справедливий суд
(реалізувати принцип змагальності та диспозитивності)?, яка межа (строк)
видалення; допустима кількість таких видалень та за який процесуальний
період судових засідань?, до яких учасників процесу не може бути
застосоване видалення?, тощо.
Отже, як бачимо, праворозуміння феномену безпеки об’єктивно
випливає із матерії права, конструкції та сутності процесуальних норм права,
юридичного процесу та юридичних конструкцій. До того ж, наведене дає
підстави більш детальніше нам в подальшому розглянути джерела (форми)
цивільного процесуального права, як і спонукає до досліджень питань
стосовно потреби з’ясування теоретико-правової конструкції цивільної
процесуальної норми.
Узагальнює стержень проблем гносеологічного пізнання сутності
захисту та охорони в безпековому сенсі й потреба з’ясування більш
детального вивчення додаткових елементів феномену безпеки. До таких слід
віднести кореляти, які постають загальновідомому вжитку стосовно «безпеки
– небезпеки» як-от: «загрози», «конфлікти» та «ускладнення». Тобто ті, які б
не тільки були пов’язаними та витікали із поведінки учасників цивільних
процесуальних правовідносин, але й із стану цивільної процесуальної
системи, процесуального права; необхідності оцінки прогалин та колізій в
цивільному процесі.
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Зрештою, зміст феномену безпеки у праві, вказує на те, що його
можливо розуміти через критерій забезпеченості того чи іншого стану, його
захищеності, де стосуватиметься така стосовно «системи», стосовно «особи».
Повертаючись до розуміння феномену безпеки на системно-правовому
рівні, варто звернути увагу на спеціальне законодавство стосовно деяких
формуючих безпековий аспект факторів. Саме такі фактори дають
можливість збагнути «антипод» захищеності, тобто, звернути увагу на ті
кореляти, які руйнують стан захищеності, нівелюють його, нівелюють
правопорядок, а по суті є тими, із якими постійно «бореться» правова
система

встановлюючи

правопорядок,

розвиваючи

водночас

право,

закріплюючи придатний для правового регулювання ландшафт. З’ясування
цього моменту є важливим, адже він обумовлює та обґрунтує додаткову
грань праворозуміння феномену безпеки в цивільному процесі. Для цього
нам потрібно звернути увагу на основний закон, яким визначаються
загальноправові критерії безпеки та небезпеки на національному рівні.
Так, у діючому Законі від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII, визначаються,
що загрозами національній безпеці України є «…явища, тенденції і чинники,
що унеможливлюють чи ускладнюють або можуть унеможливити чи
ускладнити реалізацію національних інтересів та збереження національних
цінностей України; …(курсив власний – Я.М.)» [294]. Також, в Законі від 21
червня 2018 р. № 2469-VIII з поміж інших органів державної влади за судом
закріплюється цивільний контроль, як різновид демократичного контролю,
що покликаний нейтралізувати загрози за принципом верховенства права,
законності, підзвітності, прозорості, ефективності та результативності (ст.4),
і при цьому забезпечуючи судовий контроль за виконанням рішень суду
(ст.9). Натомість поняття «ризик» у Законі від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII
не закріплюється, хоча очевидно регулюється за своєю суттю а пріорі, проте
випливають з інших нпа, які більш детальніше будуть розглянуті в інших
розділах [295].
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Тут, слід звернути увагу на позицію О.С. Ткачука, який цілком
вивірено

визначає, що попри завдання належної судової процедури по

забезпеченню кожному права на судовий захист, питання стосовно
зловживання правом слід розцінювати саме як прояв девіації такої правової
процедури (належної). Звідси, вчений-практики відмічає, що в моделі
справедливого судочинства має значення система запобіжників зловживанню
процесуальними правами. До таких, О.С. Ткачук пропонує відносити певні
заходи протидії процесуальним зловживанням, серед яких, в залежності від
їх природи пропонує поділяти на: «…1)компенсаторні: а)сплата судового
збору; б)правила розподілу витрат між сторонами; в)відшкодування збитків,
завданих внаслідок зловживання правом; г)штраф; 2)власне процесуальні
заходи: а)відмова у вчиненні дії, що містить ознаки зловживання правом;
б)процесуальний естопель..» [370, с.29]. Проте не вдаючись у дискусію про їх
повноту з точки зору забезпечення безпеки в цивільному процесі, стає
очевидність їх діалектичний зв’язок із заходами забезпечення стану
захищеності процесуальних прав судом, на механізм протидії деструктивних
заходам («процесуальним диверсіям»), на утримання ступеня захисту
системи цивільного судочинства, тощо.
Отже

як

бачимо,

об’єкт

феномену

«безпеки»

націлений

на

нейтралізацію таких явищ чи то складових феномену небезпеки, які
зорієнтовані (чи то «придані» для …) на «ускладнення», «нейтарлізацію»,
національних інтересів та цінностей (право як благо і є цінністю в
суб’єктивному та об’єктивному значенні). В цьому й виражається сутність
його праворозуміння з точки зору цивільного процесу.
Закон від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII у ст.1 ч.1 п.5 розглядає
демократичний цивільний контроль – як «… комплекс здійснюваних
відповідно до Конституції і законів України правових, організаційних,
інформаційних, кадрових та інших заходів для забезпечення верховенства
права, законності, підзвітності, прозорості органів сектору безпеки і
оборони та інших органів, діяльність яких пов’язана з обмеженням у
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визначених законом випадках прав і свобод людини, сприяння їх ефективній
діяльності й виконанню покладених на них функцій, зміцненню національної
безпеки України…».
Варто мати й на увагу, що цивільне судочинство (цивільний процес) –
є врегульованим нормами цивільного процесуального права порядок
провадження у цивільних справа, що обумовлений системою взаємозалежних
цивільних процесуальних прав і обов’язків учасників процесу, що
реалізуються у відповідних цивільних процесуальних діях, що спрямовані на
здійснення правосуддя у цивільних справах [410, с.6].
Проте така «урегульованість», на нашу думку, подекуди може носити
навпаки, формальний характер.
Аналізуючи норми ЦПК України слід вказати на наступні питання
обсягу і змісту особливостей праворозуміння суду під час розгляду і
вирішення цивільної справи.
Відповідно до ст.10 ЦПК України суд розглядає справи відповідно до
Конституції України, законів України, міжнародних договорів, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України (ч.2). Також, суд
застосовує інші правові акти, прийняті відповідним органом на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами
України (ч.3).
У науково-практичному коментарі за редакцією професора М.М.
Ясинка за 2018р. із посиланням на звіт Венеціанської комісії 24-25 березня
2011 року зазначається, що на підставі аналізу правових систем європейських
держав виділено шість необхідних елементів принципу верховенства права,
посеред яких, слід вказати на основні для цивільного процесу, як-от: (1)на
правову визначеність, (2)законність, (3)доступ до правосуддя та (4)повагу до
прав людини [410, с.25], тощо.
Варто б дослухатися і до позиції Ю.Ю. Ветютнєва у тому, що однією із
характеристик цінності праворозуміння є визначеність права. Це пов’язано із
тим, що поняття права повинно мати по можливості мати точні межі. Іншими
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словами, формулюючи визначення права повинно містити такий вибір ознак,
які дозволяють із упевненістю ідентифікувати будь який об’єкт в якості
права або ж навпаки, так однозначно не визнавати його таким [60, с.14]. Така
визначеність у практиці ЄСПЛ зводиться у відповідний принцип – правової
визначеності,

яка

знаходиться

у

причинно-наслідковому

зв’язку

із

стабільністю правосуддя, а вслід за цим і феноменом безпеки.
Т.І.Фулей аналізуючи звіт Венеціанської комісії цілком слушно
завертає увагу на те, що у цьому документі відмічається, що правова
визначеність вимагає насамперед того аби правові норми були зрозумілими і
точними й мали на меті гарантування того, що ситуації і правовідносини
будуть передбачуваними. Також, правова визначеність вимагає поваги до
принципу res judicata – остаточні рішення національних судів не мають
ставитися під сумнів. Що також вимагає виконання остаточних судових
рішень. А тому, система, що дозволяє ставити під сумнів остаточні судові
рішення без переконливих підстав у суспільних інтересах і без зазначення
строку, не відповідає принципу правової визначеності [392, с.12; 449, с.11].
Саме тому праворозуміння в цивільному процесуальному праві тісно
пов’язане не тільки із цивільною процесуальною нормою (її якістю, в силу
юридичної техніки), алей судовими рішеннями, а власне – їх якістю. Таким
чином, як один варіант так й інший – очевидно охоплюються без пековими
питаннями, адже становлять зміст захищеності, потенціал забезпечення стану
стабільності у правовому регулюванні.
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Висновки до Розділу 2

1.

Онтологічна суть правосуддя у цивільних справах визначається

не тільки стосовно процедури вирішення спору, але обумовлюється
перманентною потребою долання судом конфліктних ситуацій саме таким
чином, щоб кожен, хто звернувся до суду, не отримав погіршення
процесуально-правової ситуації, а сам юридичний процес (як юридична
процедура та конструкція) – був націлений на збалансування процесуальних
прав та обов’язків учасників цивільного процесу. А правову природу
цивільного процесу, в онтологічному сенсі, слід розуміти як таку, що не
тільки пов’язана із відновленням порушеного, невизнаного чи то оспореного
права (у вузькому сенсі), але й із комплексом обставин стосовно судової
системи захисту цивілістичних прав (у широкому сенсі), які, як в одному, так
і в іншому значені, обумовлюються перманентністю долання аномалій та
конфліктів у цивільний процесуальний спосіб та формі. Такий підхід,
дозволив дисертанту вказати на те, що онтологічний сенс (буття) правосуддя
у цивільних справах зводиться до: (а)забезпечення в конфліктній ситуації
реалізації процесуальних прав та обов’язків, їх охорони; (б)забезпечення
балансу приватних та публічних інтересів під час відправлення правосуддя у
цивільних справах з огляду на безпековий аспект; (в)досягнення мети та
виконання завдань цивільного процесу; (г)забезпечення стабільності системи
цивільного процесу через судову практику; (д)забезпечення національної
безпеки з огляду на макро-рівень дії системи цивільного процесу, –
забезпечення дотримання міжнародних стандартів відправлення правосуддя
у цивільних справах;

(ж)забезпечення особливих методик та механізмів

долання аномалій та конфліктів в цивільному процесі.
Тому онтологічна сутність «проблем» в цивільному процесі є не що
іншим, як юридичною симптоматикою прояву феномену його небезпек. До
таких слід відносити: процесуальні конфлікти, процесуальні ризики та
ускладнення при підготовці, розгляду та вирішенні цивільної справи;
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ускладнення при постановлені й оголошенні та виконанні судового рішення
тощо. Також, конфігурація процесуальних небезпек зачасту супроводжується
такими феноменами, які стосуються недосконалої юридичної техніки при
викладенні процесуальної норми, що призводить до її декларативності,
втрати

мети

(адресності),

нівелювання

(розмивання)

процесуальних

інститутів в спроможності ними досягнення процесуального значимого
результату для виконання завдань цивільного процесу; а також, із
незбалансованістю,

слабкості процесуальних

інструментів;

відсутність

уніфікації процесу на інституційних рівнях його системи.
Учасник цивільного процесу, прагнучи справедливості під час судового
захисту, знаходиться у перманентно конфліктному середовищі, внаслідок
чого, цивільна процесуальна форма повинна забезпечувати належну
юридичну процедуру стосовно того, аби: (а)не посилити та не ускладнити
конфлікт; (б)сприяти нейтралізації конфлікту; (в)передбачала б забезпечення
належного судового контролю за процесуальною діяльністю учасників
цивільної справи, процесуально-правовою ситуацією тощо.
2.

Розвиток процесуального права все частіше зсувається до

забезпечення здійснення ефективного та якісного цивільного судочинства, в
процесі якого домінують фактори (а точніше – частинки правової матерії, її
згустки), що потребують не тільки долання проблем в правовому
регулюванні процесуальних відносин, але й цим самим вказують на
проявлення безпекового аспекту. Об’єктивація такого аспекту цивільного
процесу, визначає роль феномену безпеки на макро- та мікро – рівнях
системи цивільного процесу вказує на тісний зв’язок із національною
безпекою держави.
Водночас, слід вказати й на ряд небезпечних тенденцій, які засновані
на обтяженнях, ускладненнях процесуального характеру, що витікають із
незадовільного стану системи цивільного процесу, неналежного юридичного
процесу, недосконалих юридичних конструкцій процесуальної форми. Саме
через ці чинники виникає здатність до формування позитивного чи
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негативного

ставлення

до

судової

гілки

влади,

оцінити

реальну

здатність/спроможність забезпечити нею гарантії правопорядку в державі,
спроможності забезпечити охорону та захист прав, свобод та інтересів її
громадян на локальному цивільному процесуальному рівні в конкретній
цивільній справі, протистояти правопорушенням та деструктивній поведінці
в цивільному процесі, власне – здатності забезпечити належний правовий
клімат та режим в цивільному процесі. Водночас, слід констатувати і те, що
якість та ефективність судового захисту у цивільних справах, проявляється в
інструментальній та інституційній спроможності, збалансуванні публічних та
приватних

інтересів,

здатності

забезпечити

ідеологічну

самобутність

верховенства права, його панування в цивільному процесі, забезпечити
гарантії законності тощо.
За таких обставин, категорія «безпеки» в цивільному процесі (а)вказує
на зв’язок із суб’єктивним «правом на безпеку», яке є окремим
процесуальним благом кожного учасника процесу, як і осіб, які задіяні у ході
розгляду справи, чи то присутні у судовому засіданні; (б)уособлює органічну
єдність

із

системою

цивільного

судочинства,

відображає

вплив

«забезпеченості», «охорони», «контролю» та «захисту» в ході розгляду і
вирішення цивільної справи; (в)стає предметом наповнення змісту цивільної
процесуальної форми, як елементами ефективного та належного нормативноправового регулювання та забезпечення процесуальним інструментарієм в
ході розгляду цивільної справи; (г)є об’єктом регулювання цивільних
процесуальних відносин, тощо.
Сам ж феномен «безпеки» в цивільному процесуальному законодавстві
об’єктивується

через

зміст

процесуальних норм,

та

виражається

в

процесуально-правових інститутах, провадженнях та стадіях, що надає
можливість виокремлювати не тільки певні їх особливості, але й визначити
основні підходи до розуміння феномену безпеки в цивільному процесі.
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3. Підходи до праворозуміння феномену безпеки в цивільному
процесі стають можливими через одночасне врахування позитивістського та
природно-правового підходів розуміння цивільного процесуального права.
З огляду на проведений аналіз дефініцій феномену безпеки та проблем,
якими охоплюється цивільний процес, слід вказати на те, що феномен
безпеки у цивільному процесі розуміти у широкому та комплексному
значенні, а саме через такі ознаки: необхідність реалізації контрольної
функції суду; оцінці процесуальної форми на предмет її колізійності,
конфліктності; об’єктивації аномалій в цивільному процесі, процесуальних
конфліктів між учасниками процесу; об’єктивації інших колізій та
процесуальних ускладнень, що виникають в ході розгляду цивільної справи;
необхідність забезпечення належної юридичної процедури та стабільності
цивільної процесуальної форми; судового контролю над виконанням рішень
суду;

забезпечення

охорони

процесуальних

прав

та

недопущення

невиконання обов’язків учасниками цивільного процесу; інституту обмежень
в цивільному процесі.
За такого підходу, цивільна процесуальна безпека повинна розумітися
як

комплексна

цивільна

процесуальна

концепція,

спрямована

на

забезпечення судом стану захищеності системи цивільного процесу, який
досягається

через:

безперешкодної

(а)створення/сприяння

реалізації

у

цивільному

щодо

умов

процесі

в

можливості

процесуальних

та

матеріальних прав, свобод та інтересів учасниками процесу, пов’язаних із
розглядом та вирішенням цивільної справи судом; а також, через (б)належну
ступінь захисту від деструктивної поведінки учасників справи чи то
присутніх у залі суду осіб, як і осіб, які не є учасниками справи, але залучені
до його участі, інших осіб, здатних вплинути на перебіг цивільної справи
(процесуальну форму), та який націлений на долання конфліктів з
одночасним

послабленням

виниклих

між

учасниками

справи

таких

конфліктів процесуальним шляхом (примирення); як (в)особливий стан
захищеності

системи

цивільного

процесу,

що

встановлює

режим
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забезпечення контролю по дотриманню судом верховенства права при
відправленні цивільного судочинства; чи то (г)як процес забезпечення
національної безпеки у процесуальний спосіб.
Таким чином, феномен безпеки в цивільному процесі (на галузевому
рівні – як «цивільної процесуальної безпеки») характеризується як особливий
стан процесуальної захищеності судом цивільної процесуальної форми та
створенням судом належних умов для ефективного та якісного здійснення
цивільного судочинства, забезпечення охорони та реалізації процесуальних
прав, обов’язків та інтересів учасників цивільної справи.
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РОЗДІЛ 3
ТИПОЛОГІЯ АНОМАЛІЙ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

3.1. Аномалії в цивільному процесі та їх суміжні (похідні) феномени
Принципіальні

основи

системи

права

генетично

залишаються

віднесеними до царини функціонування конкретного правового режиму, в
тому числі і режиму, який би забезпечував ідею та порядок належного
правового регулювання щодо охорони та захисту визначених такою
системою благ, а особливо – у динаміці їх розвитку стосовно поколінь прав
людини.
Фундаментальною, першочерговою основою визначених Конституцією
України благ, є закріплення у ній положень про те, що «…людина, її життя і
здоров’я… безпека, визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю…
(курсив власний – Я.М.)» (ст.3). Цим самим, законодавцем зведено феномен
безпеки не тільки, як конституційну гарантію, основу, принцип, але й
визначено феномен безпеки, як окремий об’єкт правовідносин, тобто, як
окреме благо – право четвертого покоління.
Це означає, що ідея законодавця, насамперед вказує на очевидний
логічний алгоритм вимощування благ, в слід за якими повинні дістати
розвиток та належне регулювання інші права, свободи та інтереси людини і
громадянина;

на

яких повинна

ґрунтуватися

соціальна,

правова

та

демократична держава.
Цим самим, а власне закріпленням феномену безпеки, законодавець
ввів певну пересторогу щодо наявності певних дефектів, які можуть
проявлятися у правовому регулюванні, становити загрозливі та несприятливі
наслідки,

адже

такі

можуть

витікати

безпосередньо

із

механізмів

нормативно-правового регулювання. Такий підхід спонукає нас до думки у
тому, що без належного діалектичного розуміння феномену безпеки та його
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місця у праві, як і процедури забезпечення безпеки державою на рівні
судочинства, її державного апарату, забезпечити реалізацію, охорону чи то
захист будь якого іншого суб’єктивного права, свободи та інтересу видається
мало можливим.
Адже як відомо, право, покликане насамперед стабілізувати суспільні
відносини, привнести порядок та гармонію з його внутрішнім змістом та
формальним виразом [225, с.111]. Це означає, що йдеться насамперед про
схильність правової системи до проявлення в середині неї «дефектів»,
різного роду аномалій тощо. Такі обставини й дають підстави вказати
щонайменше на потребу ідентифікації ряду негативних, несприятливих
процесів чи то факторів у праві, ускладнень його реалізації, ризикових
правовідносин стосовно підконтрольності їх забезпечення, неналежних
юридичних процедур, стосовно того, аби узріти їх природу, причинну
виникнення,

пов’язаність із порушеннями у праві, нестабільністю права,

колізійністю тощо. Відтак, постає за очевидне узріти цілком логічну правову
природу «дефектності права», наслідки його відображення у правовій
доктрині. Такий аспект надає можливість характеризувати права як
«конфліктне» (в широкому розумінні).
У теорії права, деякими вченими «конфліктне право» визначається як
уособлені конфліктним відношенням в соціумі юридичні норми, що націлені
на регулювання (упорядкування) конфліктних відносин між індивідуумами
та організаціями, а також, між ними та правовими приписами, якими
визначається міра дозволеної та правомірної поведінки соціальних суб’єктів
в суспільстві. Більше того, доводиться, що саме негативні юридичні засоби –
це правові інструменти, функцією яких є обмеження (стримання, подолання
та

усунення)

неправомірної

активності

взаємодіючих

суб’єктів,

детермінуючу підвищену активність відносин в соціальних системах
(заборони, превенції, приписи, негативні санкції, ретроспективна юридична
активність) [283, с.267]. Отож, такий підхід до розуміння проблем у праві,
дає підстави усвідомити ідею спричинення певної рефлексії в соціумі, що
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залежать як від стану позитивного права так і мозаїки природного права.
Позитивне право характеризує себе у такому ключі як те, що сповнене
недосконалостями, прогалинами, право обмеженнями витікаючи із закону; а
природне,

щонайменше

за

рівнем

правової

культури,

деформацій

правосвідомості тощо. Звідси, такий дисонанс можливо розглядати як певні
аномалії права.
Вчений-цивіліст Р.А. Майданик, також вбачає у праві ідею аномалій. З
цивілістичної точки зору він відмічає, що за своїм характером аномальні
явища у праві можуть бути правомірними та неправомірними. Де,
протиправного характеру набувають ті аномальні права та конструкції, які
передбачають очевидний дисбаланс прав їх учасників, не встановлений
законом або звичаями, котрі суперечать моральним засадам суспільства,
принципам справедливості, розумності і добросовісності, іншим критеріям
оцінки відповідності між правом особи на приватну власність і загальним
(публічним) інтересом [11, с.44].
Відтак охопленість несприятливими процесами у сфері публічного та
приватного права є очевидною. А їх унікальне єднання при вирішенні
судового спору характеризується своєрідною специфікою, чим зумовлює
гостроту проблеми на рівні процесуального та матеріального права,
публічного та приватного, дістаючи відповідне негативне поширення
(закріплення дефектності) в правовій матерії останніх.
За таких обставин, дослідження питань дефектів службового права в
межах судочинства, а зокрема цивільного, дістає в достатній мірі логічні
пояснення потреби подальшого вирішення цієї проблематики на предмет
з’ясування концептуальних зв’язків феномену безпеки із службовим правом.
Зрештою, такий зв’язок генетично зумовлюється особливою специфікою
правового

регулювання

цивільних

процесуальних

правовідносин,

як

публічного (службового) права. Адже у здійсненні цивільних процесуальних
правовідносин задіяні судді, працівники апарату суду, інші особи, які беруть
участь у справі (експерти, перекладачі, спеціалісти, прокурори, адвокати,

174

уповноважений Верховної Ради України з прав людини, представники
прокуратури, органів державної влади та місцевого самоврядування (органи
опіки та піклування, представники навчальних, медичних закладів), тощо).
В той же час, здійснення цивільного судочинства стає можливим саме
через процесуальну діяльність учасників цивільного процесу, які, як правило,
в змагальному процесі реалізовують свої процесуальні права та виконують
процесуальні обов’язки. Пізнання такої діяльності опосередковується певним
процесом антропогенезу, а тому вимагає антропологічного підходу щодо
проблем, які охоплені конфліктом у процесуальній діяльності учасників
цивільного процесу.
Аналіз вітчизняної цивільного процесуального законодавства та
можливих моделей поведінки учасників цивільного процесу вказують на
прояв численних проблем, що мають суб’єктивну чи то об’єктивну природу,
а по суті – пов’язаних із правовими аномаліями, аномаліями процесуальної
форми, аномаліями, що пов’язані їх системою цивільного судочинства тощо.
Цей зумовлює актуальність піднятої проблематики.
У теорії права чи то цивільній процесуальній доктрині, проблеми що
пов’язані із процесуальною діяльністю чи то із поведінкою суб’єктів права
мають різні вирази. Одні вчені (до прикладу, теоретики права) як зазвичай
пов’язують їх із правовою поведінкою, колізіями та прогалинами у праві; або
ж вказують, що проблеми стосуються і випливають із системних питань,
неспроможності правом як регулятором подолати ті чи інші прогалини;
Посеред інших (в процесуалістиці), як правило, йдеться про зловживання
правом, невиконання процесуальних обов’язків і т.д.
Натомість з’ясування реальних проблем та конфліктів, як і появи їх
причин, тобто в антропологічному сенсі, не йдеться. Це може бути пов’язане
із специфікою та характером досліджень, або ж, скоріш, особливостями
галузевої сфери досліджень. Проте, все ж таки, проблеми процесуального
характеру

«конфлікту»,

залишаються відкритими.

«ризику»,

«безпеки»,

в

цивільному

процесі
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За даними відкритої всесвітньої інтернет-енциклопедії «Вікіпедії»
термін «аномалія» подається як термін. що походить від грецької «ανωμαλια»
і позначається як «ненормальність», тобто, неправильність, відхилення від
норми, від загальної закономірності [12]. Етимологія слова «аномалія» в
радянській енциклопедії розглядається також як певні відхилення від норми
та до того ж, пов’язується із відхиленням від певної закономірності,
неправильності [341, с.61].
Доволі схожим за змістом до поняття «аномалій», а по суті, ідеї
виявлення «неправильності», є філософський термін «антимонія». Він
означає «…суперечність між двома судженнями, кожне з яких вважається
однаковою мірою обґрунтованим в межах певної системи….» [391, с.24]. До
того ж, в Античності, цей термін розглядався в політико-юридичному
аспектах (у праці Платона «Закони»). Вважається, що «антимонія» відмінна
від «збігу протилежностей» у Бруно та Кузанського. Вони вчать про їхню
єдність, натомість «антимонія» там є відсутньою. Не тотожна й «антимонія»
«парадоксу». Зокрема в «…парадоксі з певного твердження правильним
логічним способом виводиться протилежне твердження, а в «антимонії»
протилежні висловлювання співіснують, але не виводяться одне з одного.
Філософська концепція «антимонія» була розроблена Кантом в «Критиці
чистого розуму…» [391, с.24].
Аномалія англійською («anomalous»; «anomaly») перекладається як
аномальний, неправильний, невідповідний, несумісний; відхилення від
норми;

неправильність;

непослідовність

(у

вчинках,

у

поведінці),

парадоксальність [4, с.37].
Р.А. Майданик з точки зору зобов’язального права відмічає, що за
своїм характером, аномальні явища у праві можуть бути правомірними та
неправомірними. На його думку, протиправного характеру набувають ті
аномальні права та конструкції, які передбачають очевидний дисбаланс прав
їх учасників, не встановлений законом або звичаями, котрі суперечать
моральним засадам суспільства, принципам справедливості, розумності і
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добросовісності, іншим критеріям оцінки відповідності між правом особи на
приватну власність і загальним (публічним) інтересом (курсив власний –
Я.М.) [11, с.44]. Тобто, виходячи із міркування Р.А. Майданика, правові
аномалії в цивільному праві можуть мати природу, яка витікає із відсутності
дисбалансу прав між учасниками правовідносин, або ж коли такі не
встановлені законом чи то на рівні звичаїв не сприймаються як такі,
зрештою, у випадку дисбалансу приватних та публічних засад, інтересів.
Очевидно, що в цивільному процесі, можливо спостерігати доволі
схожі варіації правових (процесуальних) аномалій, і, при чому, не тільки в
силу системи цивільного процесу, але й і в зв’язку із тим, що норми
цивільного права, цивільні правовідносини дістають своє унікальне правове
регулювання, визнання, закріплення в цивільному процесі.
В підтвердження цієї позиції, не було б зайвим навести міркування
О.Г. Лук’янової. Зокрема, дослідниця, будучи солідарною із думкою інших
дослідників, у контексті розгляду правової природи та ознак процесуального
права, звертає особливу увагу на інститут «правових аномалій» в
процесуальному праві. Зокрема, дослідниця зазначає, що правова аномалія
також зустрічається у процесуальному праві, а тому, вимагає належного
державного втручання, і, перш за все саме тоді, коли відбувається
правопорушення. Адже порушення приписів правових норм – це найбільш
яскрава і суспільно шкідлива форма правової аномалії [168, с.63–64], тим
більше

для

юридичного

процесу,

процесуальної

форми,

в

яких,

недотримання відповідної, чітко встановленої процедури має наслідком
«блокування» подальшого розгляду судової справи, перетікання (переходу)
процесу із однієї стадії в іншу. Звісно, процесуальні правопорушення і їх
характер можуть мати також системний вираз, потребувати відповідної
видової класифікації, і, що важливо відмежування від інших правових
аномалій чи то об’єктивно-протиправної поведінки, юридичного конфлікту.
О.Г.

Лук’янова

розглядає

типові

прояви

нормативно-правових

конфліктів, посеред яких: а) протиріччя між нормами одного правового акта,
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які дають можливість по-різному їх інтерпретувати і застосовувати; б)відступ
законів від положень основного закону; в) порушення балансу між законами
Федерації і її суб'єктів; г)протиріччя між законами і підзаконними
нормативними актами; д) протиріччя між нормами і актами різних галузей
законодавства [168, с.64–65].
На думку вченої, такі аномалії створюють реальну загрозу самій
системі правового регулювання суспільних відносин, а тому, вимагають
негайного вирішення та усунення. І знову ж таки, дослідниця наголошує на
тому, що такі обставини обумовлюють обов'язкове втручання уповноважених
державних органів [168, с.64–65].
Отже, сутність аномалій цивільного процесуального характеру (або ж –
цивільні процесуальні аномалії, аномалії в цивільному процесі) можливо
віднайти з огляду на правомірну та неправомірну поведінку учасників
справи; або ж, з огляду на «дуальність» (неоднозначність) чи то
непропорційність збалансування прав та обов’язків системи цивільного
судочинства, відсутності інструментів забезпечення та умов досягнення
пропорційності тощо.
По суті, аномалії та антимонії під час правового регулювання,
охоплюються антропологією права в сенсі методологічного інструментарію,
що здатний пояснити природу процесуальної діяльності/поведінки учасника
процесу, як і виникнення/ліквідації правового (процесуального) конфлікту,
зумовленого такою поведінкою. Адже антропологія – це не тільки «…вчення
про людину як істоту, котра створюється правовим порядком…» [391, с.30].
Вона (антропологія) вивчає «…основні права – (в тому числі й «право на
безпеку» – Я.М.)… Аристпошель вважав від природи політичною істотою,
амбівалентна по відношенню до інших людей: це - не лише допомога (як
вважає Аристотель), а й небезпека…. як негативні соціальні істоти вони є
взаємною загрозою й джерелом протистояння…. (курсив власний – Я.М.)»
[391, с.30].
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С.І. Максимов справедливо віднаходить думку у тому, що сучасна
антропологія — з того, що ми не повинні робити все те, що ми можемо
(тобто можливе має обмежуватися належним) [179, с.154].
А, досліджуючи питання виміру правової безпеки особи, А.М. Лобода,
віднаходить, що її модель виражається крізь онтологічний, аксіологічний,
антропологічний та ідеологічний її компоненти [165, с.11].
Водночас, коли ми розглядаємо поведінковий (суб’єктивний а не
об’єктивний аспект «аномальності»), то тут можливо вказати на чіткий
похідний зв’язок такої навіть із певної «аддиктивністю поведінки»
(залежністю від чогось..).
За таких обставин, відстежується ніби певні елементи стану «аддикції».
Р.Б. Шишка, у цивільному праві, пов’язує аддиктивну поведінку із
дієздатністю. Він зазначає, що така проявляється у відході від реалій життя
через штучний вплив на свій психічний стан через прийняття різного
різноманітних психоактивних речовин чи постійній фіксації уваги на певних
видах діяльності з метою розвитку та підтримання інтенсивних емоції,
формування стійкої залежності, внаслідок чого слабнуть вольові властивості
людини [404, с.160]. Звісно, аддиктивність в межах правових аномалій та
антимоній повинна нами розумітись як прояв певного ризикової залежності ,
від тих чи інших факторів, факторів, які слід суду усувати або ж принаймні
тримати їх під контролем та управляти, власне – скеровувати у законодавче
русло. До прикладу, неподання доказів в змагальному процесі сторонами
цивільного процесу може становити ризик не виконання обов’язку
доказування, нівелювання суті змагальності (ч.4 ст.12 ЦПК України), як і
спричиняти ризик деструктивної поведінки під час розгляду і вирішення
цивільної справи судом – невиконання прав та обов’язків; або ж, як зі
сторони суду – нероз’яснення прав та обов’язків, може спричинити наслідки
процесуальних правопорушень, зловживань процесуальними правами через
переоцінку меж реалізації прав та обов’язків, тощо.
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Тобто, адитивність можливо сприймаємо і як психологічний стан, який
визначає залежність повноти подачі доказів із процесуальною формою, яка б
реалізовувала свою суть (чіткий та послідовний порядок розгляду і
вирішення цивільної справи), як і щодо того, що об’єктивний вираз
залежності пояснює потребу дотримання процесуального закону.
Звідси й очевидним постає і те, що на противагу різного роду проявам
аномалій та антимоній буття правової реальності, можливо затребувати до
вжитку й термінологію «антидот». Так, в радянській енциклопедії «антидот»
(від грецького, antidoton – даваемое против (російською – Я.М.)), та по суті
означає протиотрута, як лікарський засіб, що призначений для обеззброєння
потрапившої в організм отрути (переклад із російської власний – Я.М.) [341,
с.63]. Це дає підстави подивитись на проблему аномалій та антимоній в
цивільному процесі із іншої точки зору, із точки зору відшукання
процесуальних засобів, які б проявляли інший вектор дії права, а саме той,
коли цивільна процесуальна система повинна бути забезпечена певними
процесуально-правовими інструментами, які б і нівелювали вплив аномалій
та антимоній

на процесуальну форму, як і обмежували рефлекторність

поведінки учасників цивільного процесу, щодо прояву зловживань правом,
протиправної поведінки, тощо.
До суміжних правових феноменів, які частково характеризують
аномалії в цивільному процесі слід віднести інститут прогалин в
законодавстві та колізій в законодавстві.
Так, прогалинами в законодавстві є повна або часткова відсутність
законодавчої регламентації певних суспільних відносин, що знаходяться у
сфері правового регулювання. Прогалини законодавства вважається одним із
найпоширеніших юридичних дефектів. Тобто, під нею розуміють відсутність
або неповноту нормативно-правових приписів, необхідних для вирішення
конкретноо випадку (казусу). Також, на відмінну від розширеного
тлумачення, коли ми маємо справу з обставинами, які передбачені законом,
але буквально під його дію не підпадають, прогалина існує у випадку, коли
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закон взагалі не передбачає такі обставини [52, с.644]. Використання аналогії
побудовано на уявленні про системність та внутрішню послідовність права:
якщо б закон передбачив цей випадок, то внормував би його так само, як
унормував схожі з ним по суті відносини [52, с.646].
У навчальному посібнику з курсу тлумачення правових актів для суддів
звертається увага на те, що застосування закону за аналогією є обов’язковим,
коли встановлена певна правова норма, яка має неповну диспозицію і яка
передбачає її поповнення актом законодавства або договором, але ні актом
законодавства ні договором таке поповнення не

здійснене. Також,

наголошується на тому, що неповна гіпотеза не дає підстав для застосування
аналогії закону,я кою передбачається встановлення спеціальних умов, що
будуть входии до змісту цієї гіпотези [233, с.703–704].
Для подолання прогалин зазвичай використовують такі засоби, як
аналогія закону та аналогія права [52, с.645]. Щоправда, предметно вказати
детальніше вказати стосовно того, що аналгія закону є засобом долання
правової

невизначеності.

Відповідно,

дослідниками

справедливо

відмічається, що вимога правової невизначеності входить до змісту принципу
верховенства права, а тому цей принцип є підставою застосування аналогії
норм процесуального права, у тому числі у сфері дії ЦПК України [233,
с.706].
Це означає ні що інше, як можливість суду долання прогалин
цивільного процесуального законодавства. Разом з тим, чимала частина
зумовлена наступними аномаліями колізіями в законодавстві.
Під колізіями в законодавстві розуміють різновид юридичних колізій,
що виникає за наявності (зокрема суперечності) між нормами права, які
закріплені в законодавстві та регулюють одні фактичні відносини. До
основних ознак колізій в законодавстві традиційно відносять те, що вони є
одним із видів юридичних колізій; вони є відносинами, що виникають тільки
між нормами права, закріпленими в законодавстві; це відносини між
нормами, що виникають із приводу регулювання одних фактичних обставин;
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ну і те, що вони виникають за наявності розбіжностей (зокрема,
суперечностей між нормами права) [52, с.235].
Розрізняють і способи долання та усунення колізій (ієрархічних,
темпоральних). Так, подолання, колізій в законодавстві є застосуванням
засобів, що дозволяють ухвалювати рішення в конкретній справі за наявності
колізій в законодавстві. До прикладу, основним засобами подолання колізій є
колізійні норми, колізійні правила та тлумачення закону [52, с.236].
Вважається,

що

колізійні

правила

є

сталими

рішеннями

стосовно

застосування юридичних норм за наявності колізій, а саме: більш пізній
закон скасовує дію більш раннього закону, акт вищої юридичної сили
скасовує дію акта меншої юридичної сили; спеціальний закон скасовує дію
загального і т.д.

[52, с.237]. У випадку, якщо вибір права між

конфліктуючими нормами неможливо зробити на підстві колізійних норм і
правил їх недостатньо то способом долання може бути тлумачення [53,
с.237]. Колізії можуть усуватися завдяки визнанню судами нормативнопарвових актів неконституційними або неправомірними, що усуває конфлікт
між нормами [52, с.237].
Розглядаю проблему більш детально, варто погодитись із тими
дослідниками, які вважають, що термін «спеціальний закон» у судовій
практиці та науці є загальновживаним. Як відмічається, переважно цим
терміном позначаються правові норми (спеціальні), проте дослідники
вбачають і сенс у використанні терміну «спеціальний закон» як нормативно
правовий акт. У цьому зв’язку наголошується на тому, що використання
терміну «спеціальний закон» виправдовується тоді, коли певний закон є
спеціальним де-факто (оскільки його норми поширюються на певне вузьке
коло суспільних відносин, що не виходить за межі сфери дії іншого закону,
який при цьому вважається загальним) [233, с.183].
Отже, враховуючи зміст Закону від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII та
ЦПК України, не важко помітити не тільки співвідношення між наявністю
спеціальних та загальних норм, як і нпа, які становлять «спеціальний закон»,
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алей можливо допустити наявність колізій одного та іншого нормативноправових акта, які потребуватимуть відповідних способів та форм їх долання.
Більше того, такі обставини й обумовлюють похідні аспекти аномалій в
цивільному процесі та їх зв’язок із безпековим сегментом.
Адже, як відмічається деякими дослідниками, «…легальне визнання
закону (певної групи правових норм) спеціальними або такими, що
встановлюють особливості правового регулювання певних відносин, має
обмежене значення. Позиція стосовно такого аспекту відстежується у тому,
що воно є лише підставою для переважного застосування правових норм, які
логічно закріплюються в положенняїх спеціального закону чи положеннях,
що позначаються як такі, що встановлюють особливості правового
регулювання, і виявляються при тлумаченні за допомогою висновку від
протилежного, перед правовими нормами, що текстуально закріплені в
нормативно-правових актах того ж ієрархічного рівня і є загальними
стосвоно правової норми, яка логічно закріплена і виявлена за допомогою
висновку від протилежного, сфера дії яких частково співпадає іх сферою дії
такої парвової норми…» [233, с.185–186].
До того ж, слід мати на увазі й ту позицію дослідників, які слушно
звертають увагу на те, що включення до законодавчого акта, що має
виражену галузеву належність, правових норм іншої галузевої належності не
позбавляє ці основні норми здатності на рівних конкурувати з іншими
правовими нормами, у тому числі не виключає визнання таких норм
спеціальними і такими, що підлягають переважному застосуванню [233,
с.192].
До прикладу, за Законом від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII такою
спеціальною нормою є ст.9, яка встановлює обов’язок суду забезпечення
безпеки виконання рішення суду. З іншого боку, п.7 ч.2 ст.468 ЦПК України
закріплює положення про те, що суд повинен вдатися до відмови у
задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове викоання
рішення іноземного суду, якщо його виконання загрожувало б національним
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інтересам України. Проте незважаючи очевидний зв’язок між галузевим
(процесуальним)

законодавством

та

іншим

законодавством

(не

процесуальним) відстежується наявність правових аномалій у формі колізій
одного та іншого законодавства в силу мети даних нормативно-правових
актів. Адже призначення ЦПК України – це, не забезпечення безпеки, а
радше визначити юрисдикцію та повноваження загальних судів щодо
цивільних спорів, порядок здійснення цивільного судочинства (ст.1).
Натомість як бачимо, порядок в частині забезпечення безпеки містит
прогалину, а в частині юрисдикції – колізію законодавства, оскільки загльні
суди розглядаються справи не пов’язані із забезпеченням національної
безпеки, а такий порядок банкетним способом визначається Законом від 21
червня 2018 р. № 2469-VIII.
Небезпека в «інституті колізій в законодавстві» полягає в тому, що такі
позбавлені засобів долання судовою правотворчістю в тих чи інших
інститутах, провадженнях, стадіях нормах.
Таим чином, аномалії в цивільному процесі млід розглядати у трьох
категоріях: (а)ті, які зумовлені дефектами цивільної процесуальної системи
та цивільної процесуальної форми; (б)ті, які зумовлені диструкивною
поведінкою учасників цивільного процесу; і (в)ті, які випливать пов’язані із
колізіями та прогалинами цивільного процесуального законодавства.
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3.2. Категорія «ризик» в цивільному процесі: сутність, момент
виникнення, фактори та видова класифікація
Сучасна концепція праворозуміння у своїх ідеях та завданнях
цивільного судочинства все частіше схиляє правозастосувача до приділення
уваги та пошуку нагальних потреб саме уникнення тих ситуацій під час
здійснення судочинства, які б під час розгляду і вирішення цивільної справи
могли нівелювати захист у судовій формі матеріальних та процесуальних
прав, свобод чи інтересів, або ж, будь яким чином закладали несприятливі
умови для цивільної процесуальної форми, чи то взагалі, породжували
ускладнення цивільного процесу.
За таких обставин, у праві, цілком виправдано прийнято розглядати
дану проблематику під кутом зору правових ризиків (або ж «ризиків у праві»).
Обставини та причини їх виникнення можуть характеризуватися за різними
критеріями: від непередбачуваності настання наслідків в наслідок не
реалізації цивільного процесуального права чи то виконання цивільного
процесуального обов’язку (до прикладу – щодо не подачі доказів, щодо
неповідомлення суду про ті чи інші обставини неявки у судове засідання,
тощо) – до, фактично системного рівня

– відсутності врахування

можливостей та обставин для виконання рішення суду, його неповноти, як і
не чіткість судових процедур, тощо. Все це й зумовлює актуальність піднятої
проблематики, що й спонукає нас до потреби проведення відповідного
аналізу чинного цивільного процесуального законодавства та доктрини на
предмет «ризику» у цивільному процесі.
Проблема дослідження ризиків у праві не є новою. Традиційно,
погляди дослідників фокусуються не локально на проблемі, а комплексно,
спільно із тими чи іншими категоріями та феноменами у праві. До прикладу,
із

феноменом

«безпеки»,

«загрозами»,

чи

то

«аномаліями»

та

«дисфункціями», «протиправною поведінкою» та навіть колізіями у тій чи
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іншій галузевій приналежності. Це вказує на широкий та вузький рівень та
особливості властивостей тих чи інших ризиків.
Зокрема, посеред таких наукових доробок можливо виділити працю
Л.М. Шипілової («До проблеми визначення основних понять та методології
оцінки ризиків і загроз національній безпеці», наукова стаття, 2005р.).
У сучасній цивілістичній доктрині, в аспекті досліджень «ризику»
можливо виділити працю Р.А. Майданика та колективну дослідників
(«Аномалії в цивільному праві», 2010р., навчально-практичний посібник; за
загальною редакцією цього вченого-дослідника), ряд праць М.М. Веліканової
(«Оцінка ризику: формування правової стратегії управління ризиком»;
«Загальна характеристика цивільно-правових способів впливу на ризик»;
«Розподіл

ризику

витрати

та

пошкодження

майна

у

речових

правовідносинах»; тощо, 2018р., усі наукові статті), тощо.
Так, до прикладу, для нашого дослідження уявляються цікавим
розвинутою доктринальна позиція Р.А. Майданика, який розглядає категорію
«ризик» з точки зору спершу «загальнотеоретичного розуміння», переходячи
до «філософсько-логічного аспекту» та «інституту соціального ризику»,
«ризику

як

конструкції

цивільного

права»,

вирізняючи

«елементи

юридичного ризику» та «професійного ризику» і завершуючи концептом
«джерел підвищеної небезпеки» та «відповідальності за ризик» (все це з
огляду на загально-теоретичну часту дослідження – Я.М.) [11, с.51, 58, 65, 76,
87, 89, 190, 197, 201]. Такий методологічний підхід надав можливість
виробити чіткі критерії для особливої (спеціальної) частини дослідження, де
категорія «ризик» чітко «вмонтувалася» у речові, зобов’язальні чи то
позадоговірні правовідносини.
Очевидно, що для цивільного процесуального права також повинен
бути характерним такий підхід. Адже правовідношення, яке виникає між
судом та учасником справи з приводу розгляду і вирішення цивільної справи,
або щодо вчинення/не вчинення (утримання) окремих процесуальних дій
учасниками цивільного процесу (у вузькому сенсі), має тісний зв'язок із
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матеріальним цивільним правом, як і з іншими галузями – сімейним,
трудовим, земельним, тощо. А тому сегмент специфіки «ризику» суттєво
зміщується у бік верифікації процесуальності категорії ризик, що може
впливати на стан судового контролю забезпеченню захисту прав, свобод та
інтересів учасників справи судом в цивільній процесуальній формі.
Аналізуючи цільне процесуальне законодавство, в даному аспекті
постає важливим звернути увагу на те, що законодавець у новоприйнятому
ЦПК України в редакції 2017р. в одних випадках також вживає термін
«ризик», який має спільне відношення у таких інститутах як «змагальність»,
«доказування», «обов’язки», тощо; в інших, характер «ризику» по своїй суті
випливає із цивільної процесуальної норми чи то фактичних обставин
цивільної справи. До прикладу, в ч.4 ст.12 ЦПК України визначено, що
«…кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов’язаних із вчиненням чи
не вчиненням нею процесуальних дій…. (курсив власний – Я.М.)»; а
стосовно непрямого відображення, варто звернути увагу на п.7 ч.2 ст.468
ЦПК України, відповідно до якої, підставою для відмови у задоволені
клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення
іноземного суду є та обставина, коли «… виконання рішення загрожувало б
інтересам України… (курсив власний – Я.М.)»; тощо. Таким чином,
враховуючи концепт та юридичну конструкцію змагального процесу і його
місце в системі цивільного процесу, слід констатувати на можливій широкій
та вузькій інтерпретації терміну «ризик» в цивільному процесі, який, в той
же час, потребує належного дослідження.
В юридичній енциклопедії категорія «ризик у праві» позначається як
небезпечність виникнення непередбачуваних очікуваного прибутку, доходу,
майна, коштів у зв’язку з випадковою зміною умов економічної діяльності,
несприятливими

обставинами

або

дією

непереборної

сили;

ступінь

імовірності певної негативної події, яка може відбуватися у певний час або за
певних обставин, тобто можлива подія, поява якої має ймовірний і
випадковий характер та зумовлює небажані наслідки для учасника
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відповідних правовідносин. А особливості змісту і межі ризику визначаються
в окремих галузях права та сферах суспільних відносин [440, с.317]; проте в
процесуальному праві, енциклопедичний інструментарій даний аспект не
розглядає.
В додаток до цього, аби мати можливість більш повного наукового
обґрунтування в цивільному процесуальному праві категорій «ризик»,
«небезпека», тощо, нажаль, можливо констатувати відсутність чітких та
комплексних наукових доробок. Як думається, це може бути пов’язано
насамперед із тим, що така категорія не була притаманна ЦПК України ані
1963р. а ні ЦПК України 2004рр. Хоча, значна частина цивільних
процесуальних норм як сучасного (редакції 2017р.) так і попередньо
кодифікованих нпа згаданих років так чи інакше «передбачали» врахування
та «роботу» правозастосувача із цієї категорією по своїй суті (за змістом та
ідеєю). Тому лаконічним виникає питання: як тоді пояснити появу, суть та
роль гарантій у праві? Для чого вони встановлювались, спрямовувались?
Адже відповідь стає очевидною, що саме їх мета, яка проявлена в цьому
інституті, і є не що іншим, як інструментом по доланню ризиків, загроз, а по
суті невизначеності, і т.д. Одним словом, у такий спосіб законодавець
врахував природу матеріального права та її тісний зв’язок із процесуальним.
Інакше й бути не може в силу забезпечуваності норм процесуального права
на реалізацію норм матеріального права.
Проте факт відсутності належних та комплексних наукових доробок у
галузі цивільного процесуального права, все ж таки спонукає нас до потреби
проведення відповідного дослідження.
Досліджуючи проблематику юридичного ризику в цивільному процесі,
насамперед варто звернути увагу на етимологію цього слова.
Так, в енциклопедичному словнику слово «ризик» бере свій початок із
латинської мови де позначався як «receco». Під ним наводиться декілька
смислових

визначень:

як

«…обрезать…жать,

убирать,…унимать,

сдерживать, ограничивать далеко идущие ожидания …(російською мовою,
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мовою

оригіналу – Я.М.)» [91, с.874]. У вільній Інтернет енциклопедії

(«Вікіпедії») «ризик» позначається через грецьку мову – «ῥιζικόν» в
визначається як «опасность», що означає – стан ймовірності настання
негативних наслідків. Також, ризиком часто називають безпосередньо уявні
обставини, що здані призвести кого не будь до втрат чи то збитків [326].
Також ця категорія сприймається через характеристику «… невизначеності в
отримання кінцевого результату…»; а у вузькому сенсі – як «…кількісна
характеристика небезпек…»; «…як невизначена подія чи то умова….»; «…як
можливість до небажаних втрат…»; як і «.. ймовірність виходу небезпечного
фактору із під контролю…» [326]. Виділяють й функції ризику: захисну,
аналітичну, регулятивну, інноваційну [77; 326].
«Ризик» в

без пековому значення – це «… реальне існування

можливостей виникнення ситуації, за якою формуються передумови протидії
реалізації національних (чи корпоративних) цінностей, потреб, інтересів і
цілей забезпечення національної (чи корпоративної) безпеки в обмежених
масштабах…» [264, с.7]. Також визначається як «… наявність … передумов
матеріалізації небезпеки.. можливість використання носієм небезпеки.. або
створення

штучних

чинників

виникнення

несприятливих

умов

чи

безпосереднього завдання збитку або шкоди… інтересам .. безпеці…» [264,
с.7–8].
Отже із наведеного стає очевидним, що категорія» ризик» може
стосуватися як певних подій, так і факторів, які засновані на неминучих,
очевидних обставинах, властивостей певних речей; можливості отримання
небажаного стану; тощо. Такі кореляти дають й можливість одночасно
вказати і на те, що категорія ризик є дотичною до правових станів, факторів,
подій, тощо через виникнення та пов’язаність із суспільними відносинами, на
яких засновані правові, а також, і процесуальні правовідносини, адже такі
випливають одні вслід за іншими.
Тому, цілком закономірно, що в юридичній енциклопедії під «ризиками
у праві» розуміють також певну небезпечність непередбачених втрат
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очікуваного прибутку, доходу, майна, коштів у зв’язку із випадковою зміною
економічної діяльності, несприятливими обставинами або дією непереборних
сил; ступеню імовірності певної негативної події, яка може відбутися у
певний час або за певних обставин, тобто можлива подія, поява якої має
ймовірний і випадковий характер та зумовлює небажані наслідки для
учасника відповідних правовідносин. До прикладу, у цивільному праві – це
загальне правило, за яким збитки .. за відсутності вини покладаються на
набувача речі одночасно із виникненням у нього права власності; у
банківському праві – небезпека можливих втрат в наслідок специфіки
банківських операцій…; у страхуванні – ймовірна подія або сукупність подій
на випадок якої проводиться спадкування; у кримінальному – свідоме
порушення особою можливості настання суспільно небезпечних наслідків у
результаті її діяльності, спрямованої на досягнення суспільно корисної мети
(до прикладу – ст.42 КК України) [440, с.317, 318]. Отже, «ризик у праві» є
інтелігібельною (пізнавальною) категорію і, до того ж, поєднаною із такими
категоріями як «загроза» та «небезпека», хоча не позбавлено методологічноструктурних вад Спробуємо розглянути кожен із таких більш детальніше,
поетапно.
У словнику термінів із кібербезпеки, термін «ризик» тлумачиться на
підставі Постанови Правління Національного банку України від 10.12.2004р.
№ 620

«Про

затвердження

Правил

Національної системи масових

електронних платежів» як «… можливість виникнення певної події, настання
якої призводить до фінансових чи іншого виду втрат членів та/або учасників
платіжної системи… (курсив власний – Я.М.)» [350, с.162]. І хоча дана
постанова

втратила

чинять,

у

новоприйнятих

Правилах

прийнятих

Постановою Національного банку №93 від 21.09.2017р. продубльовано
аналогічний зміст поняття «ризик». Даний аспект дає підстави аналізувати й
безпекове законодавство. Зокрема, у діючому Законі України «Про
національну безпеку» від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII (надалі – Закон від


Див.: [302].
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21 червня 2018 р. № 2469-VIII), визначаються, що загрозами національній
безпеці України є «…явища, тенденції і чинники, що унеможливлюють чи
ускладнюють

або

можуть

унеможливити

чи

ускладнити

реалізацію

національних інтересів та збереження національних цінностей України;
…(курсив власний – Я.М.)» [294]. Також, Законі від 21 червня 2018 р. №
2469-VIII з поміж інших органів державної влади за судом закріплюється
цивільний контроль, як різновид демократичного контролю, що покликаний
нейтралізувати загрози за принципом верховенства права, законності,
підзвітності, прозорості, ефективності та результативності (ст.4).
У п.9 ч.1 ст.1 Закону України «Про запобігання та протидію
домашньому насильству» від 7 грудня 2017 р. № 2229-VIII (надалі – Закон
від 7 грудня 2017 р. № 2229-VIII) під оцінкою ризиків визначається «…
оцінювання вірогідності продовження чи повторного вчинення домашнього
насильства, настання тяжких або особливо тяжких наслідків його вчинення, а
також смерті постраждалої особи…» [295].
У Законі України «Про основи національної безпеки» від 19 червня
2003 р. № 964-IV (який втратив чинність в 2018р.) поняття «загрози» та
«ризик» також не визначалися, але ставився акцент над основними напрями
державної політики з питань національної безпеки якими безпосередньо
визначалися такі чинники як ото «…сприяння усуненню конфліктів…; …
адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу….;
… посилення контролю…» (ст.8 Закону) у тих чи інших сферах (науковотехнічних, економічній, соціальній, тощо) [298].
Таким чином із викладеного, можливо відстежити ту обставину, що
ризики

стосуються

процесуального

законодавства

по

відправленню

правосуддя у цивільних справах, стосуються необхідності вираховування
норм та вимог ЄС стандартів, ЄСПЛ,

ЄКПЛ, а також, Законів про

нацбезпеку.
Водночас, варто мати на увазі, що «процесуальне право» – це
підсистема права, яку становлять норми і принципи, що визначають порядок
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встановлення

і/або реалізації норм

права

с.647]; а

[52,

«цивільне

процесуальне право» – це система цивільних процесуальних норм, які
регулюють суспільні відносини між судом і учасниками процесу в сфері
здійснення судочинства в цивільних справах шляхом розгляду і вирішення
цивільних справ у суді першої інстанції, а також в порядку перегляду
судових рішень у вищестоящих судових інстанціях, перегляду рішень
третейських судів та видачі виконавчих листів на примусове виконання їх
рішень, відносин пов’язані з виконанням судових рішень та визнанням і
виконанням рішень іноземних судів в Україні [406, с.20].
А тому, ведучи мову про «ризики у праві», постає за необхідне
звернути увагу на позиції тих дослідників, які переймались проблемами
правового простору. Такий підхід обумовлюється оттим, що юридизація
ризику у правовому просторі є сама по собі безумовною, а тому, цей процес
посідає важливе значення. Визначається як точка початку потреби саме
нормативно-правового врегулювання у правовий спосіб кризових явищ, у
тому числі предметно до «ризик».
Так, Н.М. Оніщенко розкриваючи питання правового простору,
констатує, що реальне життя права у просторі залежить від багатьох
факторів. До таких факторів вчена відносить «стани», «якості», «режими»,
«кризові ситуації», «явища до здатності долання…», «організації до здатності
безпечної життєдіяльності громадян…» (тобто, процеси, механізми – Я.М.),
що пов’язані із економікою, політикою, законодавством, суспільством
(громадянами) [52, с.530]. В той же час, правовий прості входить до
пріоритетів

забезпечення

національних

інтересів

при

забезпеченні

національної безпеки України [228]. Отже, такі обставини у співмірності із
вищезазначеним, дають можливість дійсно пов’язувати ризики у цивільному
судочинстві із кризовими станами дії системи цивільного процесу, із
процесуальним режимом та цивільною процесуальною формою, як із
необхідністю

вираження

інших

факторів,

що

стосуються

потреби

забезпечення дії системи, факторами забезпечення прав, свобод та інтересів
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учасників процесу. В додаток до цього, виходячи із суті ідеї правового
простору, стає очевидною обставина, що такий зумовлюється позитивними
та негативними факторами, завдяки чому чи то у противагу чому правовий
простір існує.
Юридичні ризики в цивільному процесі можливо й споглянути в дещо
узагальненому вигляді, а саме, з точки зору приналежності «свою»
«ймовірність та не визначеність» до такої загальнотеоретичної категорії як
«юридична закономірність». В юридичній енциклопедії відмічається цікава
характеристика цієї концепції, яка

полягає у тому, що юридична

закономірність визначається як необхідний, постійний, суттєвий зв'язок
юридичних явищ і процесів між собою, та з іншими явищами і процесами.
Наголошується на тому, що цією категорією охоплюються усі закономірності
виникнення, розвитку і функціонування правової системи, відповідно, які
можуть бути об’єктом науки [52, с.865]. Предметно до «ризику» та «безпеки»
слід вказати на те, що юридичні закономірності завжди мають ймовірний
характер. Вони не можуть бути виражені в абсолютно точних якісних та
кількісних показниках. Як правило, показовими у цьому сенсі є індекси
(індикатори, показники), якими вимірюються демократії, верховенство права,
захисту прав людини, спираються як на певні кількісні та якісні показники
так і на експертні думки з цього приводу [52, с.866].
Як зазначає з цього приводу Д.О. Вовк, відмова від пошуків зв’язків
між різними юридичними явищами збіднює можливості юридичної науки,
перетворює їх на довідник емпіричних даних. До того ж, розвиток правової
системи на думку вченого, супроводжується виникненням і зникненням
певних тенденцій та випадковостей (що також є як закономірність) [52, с.
867]. До прикладу, юридична тенденція теж відображає зв’язки, що
виникають між різними юридичними явищами. Проте від закономірності
тенденція відрізняється тим, що вона має не настільки стійкий характер і
часто є тимчасовою [52, с.867]. Такі обставини, як видається. Є доволі
характерними для ряду цивільних процесуальних правовідносин, що
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випливають із активності учасників процесу до змагального процесу чи то,
навпаки, відсутності (це щодо вузького розуміння), щодо широкого – то ці
питання найкраще уявляються з огляду на фактори, які випливають із
системи цивільного процесуального права, стану судової практики, тенденції
до задоволення чи то відхилення певної групи позовів, реалізації певного
процесуального механізму, тощо.
Зрештою, в юридичній енциклопедії відмічається, що юридичні
закономірності та тенденції не існують окремо. Натоміть, випадковості, за
умови їх повторення, можуть набувати характеру тенденції, що здатні
трансформуватися у закономірності [52, с.868]. Однак так чи інакше. І
юридичні закономірності (в негативному сенсі), і юридичні тенденції та
випадковості є дотичними та невід’ємними атрибутами категорії ризик, і
зокрема, чим дістають своє відповідне місце в цивільному процесі. Тобто,
закономірності, випадковості та тенденції, тут постають як елементи ризику,
а відтак – входять в систему правової безпеки як і стають відповідно її
об’єктами (об’єктами безпеки).
При дослідженні категорії «ризик», доволі слушно звертають увагу на
аспект її «аналізу» та «видової класифікації» А.А. Биков та Б.М. Портфірьєв
[32]. Зокрема, дослідники доволі цікаво віднаходять методологічну схему
аналізу та управлінням ризиком. До прикладу, в алгоритмічній послідовності
(задля того аби уникнути схематичних зображень у даній статті) така
виводиться у наступному ключі певними блоками: (а)ризик – ймовірність –
наслідок – подія; (б)рівень ризику – джерело ризику – небезпека; (в)оцінка
ризику – ідентифікація ризику – аналіз ризику – оцінка важливості ризику;
(г)оптимізація ризику – комунікація ризику; (д)критерії ризику – доступність
ризику – безпека; (д)опрацювання ризику – прийняття ризику – уникнення
ризику – перенос ризику – збереження ризику; тощо [32].
В ключі оцінки ризиків стосовно стабільності законодавства, як одного
із чинників безпекового аспекту, забезпечення для суду належного
процесуального інструментарію (закону) слід предметно вказати на тезу Н.М.
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Оніщенко та Н.М. Пархоменко, які солідарні із думкую деяких дослідників
стосовно того, що оцінити ступінь стабільності закону можна за допомогою
таких показників як ото: міра відображення конституційних принципів;
відповідність принципам і нормам міжнародного права; адекватність
відображення цінностей, потреб та інтересів; відповідність завданням
економічного, соціального та політичного розвитку, що вирішуються; рівень
якості закону; відсутність суперечностей з іншими законами; наявність
прямої дії закону; ефективність дії закону [138, с.15; 248, с.93], тощо.
Отже

резюмуючи

загальнотеоретичний

та

етимологічний

зміст

категорії «ризик» постає за доцільне виділити його ознаки, якими з одного
боку є фактори «непередбачуваності», «ймовірності», «невизначеність»,
«випадковості», тощо, які опосередковуються певними станами, режимами,
ситуаціями, тощо. До того ж, самостійно такі фактори існувати не можуть, а
завжди мають свій антипод, закономірністю, а саме із певною статикою
процесів,

механізмів,

систем,

власне

тим

об’єктам,

яким

повинен

загрожувати певний стан, обставини, події, факти. Все це й обумовлюється
категорією безпеки у праві, правової безпеки, а в контексті цивільного
процесу – цивільної процесуальної безпеки, потреба в дотриманні якої є
радше правилом,ніж виключенням, задля нівелювання ризиків на догоду
забезпечення юридичних гарантій при здійснені цивільного судочинства.
Повертаючись до специфіки галузевого доктринального підходу в
досліджені категорії «ризик», цікавою видається позиція Р.А. Майданика у
тому, що ризик як і інші аномалії, з точки зору цивільного права,
відображають

внутрішню

суперечливість

правових

конструкцій

як

детермінованих явищ [11, с.29]. З чим варто погодитись, адже дійсно, у
філософському словнику ідея «детермінізму» зводиться до того, що
«…відповідає на питання, чому виникає річ, чим вона породжена, чим
визначається її існування і чому вона змінюється і зникає, у що
перетворюється… (курсив власний – Я.М.)» [391, с.152], та полягає у тому,
що будь яка річ є будь яким результатом зміни речей [391, с.152]. Цікавим є
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те, що «…у процесі детермінації детермінуючий чинник визначає природу
продукованих ним явищ: речові, енергетичні та інформаційні зміни
відбуваються не довільно, а у відповідності з характерними для кожного
випадку, цілком певними закономірними відношеннями. Це дозволяє говорити
про незнищенність, постійне відтворення процесу детермінації… (курсив
власний – Я.М.)» [391, с.153].
Отже, як бачимо, категорія «ризик» фактично, якщо не заснована на
природі детермінізму, то принаймні має із ним тісне співвідношення та надає
можливість скласти уявлення про ґенезу та правову природу й конструкцію,
як і механізм феномену «ризику» у праві. А саме – моменту та причин (умов)
його виникнення як усунення. Також, категорія «ризик» тісно пов’язана чи то
зумовлена із категорією безпеки, як потребою досягти бажаного стану,
шляхом усунення та нейтралізації ризику, зберегти право чи то обов’язок у
можливості реалізації учасником цивільного процесу (як приклад).
У правовому регулюванні цивільних процесуальних правовідносин,
аналіз ч.4 ст.12 ЦПК України дає можливість вести дискусію про те, що
законодавець, визначаючи основну концепцію принципу змагальності
моделює її не тільки із такою категорією як «ризик», але й «доказування»,
«несприятливі наслідки», «небажаний результат», «невизначеність», тощо.
Так ч.4 ст.12 ЦПК України визначено, що «… кожна сторона несе ризик
настання наслідків, пов’язаних із вчиненням чи не вчиненням нею
процесуальних дій…».
В цивільному праві, деякими науковцями робилася спроба пояснити
концепцію ризику. Під «ризиком», ними пропонується розуміти насамперед
те, що особа, яка здійснює ту чи іншу діяльність, свідомо йде на певний
ризик, міра якого залежить від характеру цієї діяльності. Тому така особа
повинна нести відповідальність за всі її випадкові наслідки. Тут ж,
дослідники звертають увагу, що багато спільного з концепцією ризику має й
ідея адекватного інтересу. Суть цієї ідеї полягає в тому, що кожен, хто
активно реалізовує свої інтереси, зобов’язаний нести відповідальність за всі
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можливі

наслідки своїх дій. Однак обидва означених вище підходи, як

зазначається дослідниками, не враховують того, що діяльність, яка
спрямована на реалізацію своїх інтересів, здійснює не лише правопорушник,
але й потерпілий, і тому, вони однаковою мірою повинні нести спричинені
такою діяльністю ризики [62, с.158].
З такою позицією слід погодитись, адже стосовно цивільного
судочинства, участь у правовідносинах беруть як учасник цивільної справи
так і суд, то очевидно, що кожен з них реалізує свої інтереси у той чи інший
законний

спосіб,

реалізує

свої

повноваження

на

власний

розсуд,

припускаючи ризик вчинення чи то не вчинення певної поведінки, отримання
бажаного результату в ході подачі тих чи інших доказів тощо.
До прикладу, для (а)суду – ризик може стоуватися не можливістю
передбачення процесуальної поведінки учасників справи, обсягу виконання
процесуального обов’язку чи то обсягу реалізацій прав, їх кількості, кількості
подачі клопотань в процесі доказування, часу на судової дебати або
проведення експертом експертизи тощо. Тобто, наведені обставини будуть
обумовлюватимуться не тільки питаннями відсутності реальних важелів
стосовно

забезпечення

та

утримання

контролю

над

процесуальною

діяльністю учасників цивільної справи, яка, може здійснюватися у межах
закону, алей розвитку процесуальної форми, збільшення чи то зменшення
предмету спору (реалізація диспозитивних прав). Для (б)учасника цивільної
справи, до прикладу, у контексті ч.4 ст.12 ЦПК України, ризик може
зводитись до втрати засобів для доказування, а відтак, на задоволення позову.
Слід визнати і те, що ризик, як аномальна категорія, потребує
розмежування із іншою аномалією – зловживанням правом в цивільному
процесі. У такому ключі, слід звернути додаткову увагу на поведінковий
аспект реалізації прав та виконання обов’язків, який, або регламентований
(виписаний) в процесуальному законі, або ні. Ризик, в зв’язку з тим, що він
міститься в диспозиції процесуальної норми, стосується очевидно й прав та
обов’язків, виконання яких, і буде характеризуватись неможливістю
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досягнення свої цілі. Як наслідок, підпадати під ознаки зловживання правом,
зловживання обов’язками, за умови, наявності іншої мети при вчинені
процесуальної поведінки, ніж тієї, яка фактично була вчинена та
обумовлювалась характером цивільних процесуальних правовідносин. Але ж,
аномалія зберігається в обох випадках.
Доречно звернути увагу на те, що дійсно, дії/бездіяльність, їх форма
вираження (вчинення) – активність чи то пасивність, як правило,
пов’язуються у цивільному судочинстві із реалізацією суб’єктивного права
чи то обов’язку [326]. Зміст суб’єктивного права – це «можливість
поведінки», можливість утримання від такої тощо. А, зміст суб’єктивного
обов’язку (у тому числі процесуального – Я.М.), пов’язують із «необхідністю
вчинення певної поведінки», яка, зазвичай, регламентована імперативно
законом, чи то надана диспозитивним правом й зумовлена інтересом (як
необхідністю, що зводиться в ранг обов’язку), або ж перетерпінням
(зазнанням незручностей). 
Будучи елементами змісту цивільних правовідносин, як права, так і
обов’язки, виникають відповідно за певних передумов. Традиційно, у науці
цивільного процесуального права

до підстав виникнення

цивільних

процесуальних правовідносин відносять наявність: (1)норми цивільного
процесуального права; (2)цивільна процесуальна правоздатність учасників
процесу (деякі вчені ведуть мову про правосуб’єктність ); (3)процесуальні
юридичні факти [419, с.45–46].
Водночас, важливо зазначити і те, що норми процесуального права
поділяють на ті, що (а)регламентують процедуру нормотворчості, тобто
встановлюють послідовність дій, які необхідно виконати суб’єкту у цьому
процесі, при реалізації повноважень; (б)норми, що регламентують процедуру
правозастосування, тобто послідовність

тих дій, які необхідно виконати

суб’єкту для прийняття індивідуально-владного рішення у конкретній справі;


Для довідки: питання змісту цивільного процесуального обов’язку (форм вираження, тощо) та у
співвідношенні із процесуальним правом висвітлені в окремі праці. Див.: [251, с. 131–168].

Див.: [405, с.46; 84, с.50]
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(в)норми, що регулюють процедуру здійснення дій інших правових форм
діяльності

(інтерпретаційної,

контрольно-наглядової);

(г)норми,

що

визначають процедуру безпосередньої реалізації права [52, с.650–651].
В той же час, інших типів аномалій, слід вказати на те, що вони можуть
проявлятися з огляду на «механізм» здійснення прав та обов’язків, реалізації
повноважень тощо, тобто, стосуватися недосконалої юридичної процедури,
юридичної

конструкції

цивільного

процесуального

регулювання

правовідносин.
Так, у енциклопедичній літературі відмічається, що можлива ситуація,
коли певна матеріальна норма права, уповноважує суб’єкта владних
повноважень на вчинення певних дій відсутня, як наслідок, відсутня
необхідна процедура їх реалізації, що у свою чергу, призводить до
невизначеності правового становища фізичної особи (тобто, йдеться про
виникнення «ризику у процесуальному праві» – Я.М.). У такому разі, суб’єкт
владних повноважень має відмовитись від їх реалізації до встановлення
відповідної процедури [52, с.651]. Враховуючи таку позицію, очевидною
постає прояв аномалій у механізму нормативно-правового регулювання, які
пов’язані із прогалинами юридичного процесу, процесуальної форми. На
прикладі цивільного процесу, ситуація може містити й інші, додаткові
інструменти усунення таких аномалій. Зокрема, з огляду на зміст ч.6 ст.10
ЦПК України.
В даній статі йдеться насамперед про те, що «…якщо суд доходить
висновку, що закон чи інший правовий акт суперечить Конституції України,
суд не застосовує такий закон чи інший правовий акт, а застосовує норми
Конституції України як норми прямої дії …. У такому випадку суд після
ухвалення рішення у справі звертається до Верховного Суду для вирішення
питання стосовно внесення до Конституційного Суду України подання щодо
конституційності закону чи іншого правового акта, вирішення питання про
конституційність якого належить до юрисдикції Конституційного Суду
України…». Отже, даною нормою визначено процедуру усунення аномалій у
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процесуальний спосіб. Такі процедури повинні бути й доречними й до інших
«уточнень» стосовно аномальних проявів права. Звісно, не усі аномалії
підлягатимуть проведення відповідної процедури звернення до КС України,
але однозначним видається те, що цивільна процесуальна форма повинна
мати достатні інструменти долання й інших аномалій судом, а, зокрема,
ризиків.
Стосовно

юридичних

фактів,

то

такі,

у межах цивілістики

(матеріального права) прийнято поділяти на дії та події, які у свою чергу
поділяються на: щодо подій – абсолютні (не залежать у виникненні від волі
людини та зумовлені силами природи) та відносні (виникають в наслідок дії
людини, але розвиваються поза її волею); щодо юридичних дій –
неправомірні (суперечать вимогам законодавства – правопорушення) та
правомірні (відповідають вимогам законодавства – юридичні вчинки,
юридичні акти; як юридичні акти підрозділяються на адміністративні акти та
правочини). До того ж, виділяють і більш складну конструкцію юридичних
фактів, тобто їх сукупність як юридичний склад, що підрозділяються на
простий

(довільна

послідовність

накопичення)

та

складний

(чітка

послідовність) [188, с.22].
Деякі дослідники акцентують увагу на таких фактах-станах, що
спричиняються відповідне правове навантаження на потребу правового
регулювання. Зокрема В.Б. Ісаков, позицію якого обговорює І. Веліканова
вважає,

що «…у деяких випадках факт-стан – це триваюча соціальна

обставина (наприклад – стан здоров’я)…» [112, с.114]. Очевидно, що така
обставина незважаючи на цивільний процесуальний статус учасника
цивільного процесу буде мати значення для виникнення, зміни чи то
припинення цивільного процесуального правовідношення, або ж, скоріш за
все – характеру цивільного процесуального правовідношення в контексті
змісту (повноти) прав та обов’язків учасникам процесу, тощо.
І. Веліканова досліджуючи питання видів юридичних фактів станів
також звертає увагу на можливість їх поділу та співвідношенням за
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суб’єктивним критерієм [56, с.114]. Більше того вчена схиляється у своєму
дослідженні до того, що за складом (структурою) юридичні факти-стани слід
поділяти на прості та складні. Прості на її думку – це «…юридичні фактистани, що складаються з одного факту, якого досить для настання юридичних
наслідків…»; а складні на її думку – це «…певна сукупність елементів
одного юридичного факту-стану, необхідного для настання юридичних
наслідків. Вони містять декілька юридично значущих ознак. Зокрема, факт
дієздатності громадянина містить у собі як суб’єктивний елемент – здатність
своїми діями здобувати і реалізовувати права і виконувати обов’язки, так і
об’єктивний елемент – вік….» [56, с.117].
Також, дослідниця приходить до висновку у тому, що слід поділяти
факти стани за часовим еквівалентом, де однією з ознак юридичних фактівстанів є саме «тривалість у часі», як обставина що може бути критерієм їх
класифікації на безстрокові та строкові (строки). Відтак до безстрокових
юридичних фактів-станів слід відносити на думку вченої ті, які породжують
юридичні наслідки на невизначений строк, тобто не вказується момент, з
якого вони втрачають дію (шлюб, усиновлення, громадянство, членство у
релігійній організації, власність, тощо); натоміть ті юридичні факти-стани у
яких настання юридичних наслідків зумовлене конкретним моментом чи
періодом у часі (наприклад, оренда, аліментні правовідносини, домашній
арешт) вчена пропонує називати «строки – юридичні факти-стани» (або ж
«строкові юридичні факти-стани» – Я.М.) [56, с.117].
О.А. Явор, досліджуючи юридичні факти в сімейному праві України,
відмічає, що охарактеризовує факти-стани через систему таких ознак: вони є
конкретними життєвими обставинами; здатні породжувати

юридичні

наслідки; вони є тривалі за часом; певний стан може відігравати роль
юридичного факту неодноразово; вони виникають в наслідок інших
юридичних фактів (дій або подій) [443, с.17].
Вважаємо, що такі факти-стани, як і «за суб’єктивним складом» та за
«часовим еквівалентом (темпоральним)» посідають особливе місце у
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цивільному процесі, справляють своєрідне правове значення стосовно
спроможні спричиняти відповідне процесуально-правове навантаження на
правове регулювання цивільних процесуальних правовідносин.
Водночас, категорії «ризик», «факт-стан» можливо сприймати як
окреме та ціле, адже вони є парними категоріями; та такими, що
впливатимуть на можливість чи то придатність до реалізації процесуального
права чи то обов’язку учасником процесу, повноважень судом.

На такі

процеси впливає зокрема «темпоральність», адже зумовлена певним часовим
еквівалентом, що є швидкоплинним.
В.П. Фенич та Ю.В. Білоусов досліджуючи доказові презумпції в
цивільному

судочинстві

відмічають,

що

доказова

діяльність

підпорядковується дії багатьох факторів, одними із яких є доказова
презумпція, яка впливає на поведінку суду та сторін під час встановлення
обставин цивільної справи і, в кінцевому результаті, на її вирішення по суті
[35, с.3].
На думку дослідників, правова презумпція являє собою припущення
про існування одного юридичного факту (презумованого факту) без
доведення при доведенні інших юридичних фактів (факті-підстав дії
презумпції), що перебувають в об’єктивному взаємозв’язку з фактом який
припускається [35, с.45].
Важливо відмітити, що ознаками правової презумпції, на думку
дослідників, є те, що вони закріплені в нормі права; в доказовій діяльності
вони застосовуються незалежно від волі та бажання учасників процесу;
також, презюмоване значення в конструкції доказової презумпції надається
юридичним фактам матеріально-правового характеру; доказові презумпції
закріплюються в нормах права, які є синтезуючими за своїм характером; в
той же час, доказові презумпції можуть і бути спростовані за своїм
характером в цивільному процесі; також ознакою їх є те, що вони (доказові
презумпції) використовуються в рамках юрисдикційної діяльності [35, с.46–
67]. Також, на їх переконання дуже рідко узагальнююче судження для

202

формування презумпованого висновку проводиться з урахуванням поведінки
суб’єктів як учасників процесі, а це рідше надається йому значення доках
презумпцію [35, с.156].
Г.М. Чувакова, досліджуючи проблеми фактичних складів, приходить
до висновку у тому, що «…компоненти фактичного складу дають можливість
визначати фактичний склад не тільки як систему юридичних фактів, але і
юридично значимих умов… (тут і далі курсив власний – Я.М.)» [421, с.50–
54]. Також, дослідниця додає, що фактичний склад слід сприймати не тільки
як систему юридичних фактів, але й, як юридично значимі умови, що
передбачені нормами права, які і є підставою для настання правових
наслідків [421, с.50–54]. Таким чином, фокусування уваги на концепції
юридичних фактів як «певних умов», дає можливість закцентувати увагу
саме на іншій сфері – аспекті тих «умов», що призводять до аномальних
«наслідків» на підставі поміщення їх у «нормах права».
Очевидно, що такі умови, як ото факти, що становлять особливі
фактичні склади, можуть бути негативними та позитивними. Тобто,
вказувати на ймовірність чи то очевидність порушення норм права, або ж, їх
дотримання; слугувати підставою для дії суду у відповідний спосіб.
Отже,

різновидність

юридичних

фактів

зумовлює

можливу

ідентифікацію факторів ризику в цивільному процесі, як потенційні та
реальні.
В додаток до цієї позиції, постає за доцільне звернути увагу на думку
В.В. Яркова. Дослідник, при дослідженні юридичних фактів в цивільному
процесі, слушно звертає більш предметну увагу на такі важливі деталі, якими
є ті чи інші фактори, що впливають на реалізацію норм права. Так, вчений
відмічає, що дійсно, представляється можливим вести мову про різноманіття
факторів, які можуть впливати як на діяльність окремих суб’єктів цивільного
процесуальних правовідносин загалом, так і на окремі етапи цивільного
процесу – від порушення справи до реалізації судового рішення. Адже
процес реалізації права, – на його думку, – виражається в діях людини, і в
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поведінці адресатів норм паралельно й дістають наслідки, від впливаючих на
них

факторів:

економічні,

політичні,

організаційні,

інформаційні,

психологічні, моралісті пріоритети, набуті звички, стереотипи мислення,
традиції поведінки в певній соціальній групі та спільності людей, в яких
люди діють, професіональний та життєвий опит, особистісні цілі, рівень
правової підготовки та освіченості, власне як і заінтересованість чи то
мотивація правозастосувача [448, с.111–112].
Цікавим є те, що В.В. Ярков звертає увагу на фактори, які стосуються
впливу на діяльність (ефективність) судді. Такі фактори, на думку
дослідника, постають в об’єктивному сенсі. Зокрема, вчений доводить, що
само по собі покладення на суддів конкретних обов’язків та представлення
нових повноважень навряд чи спроможне надати відповідний процес для
належного здійснення судочинства. Адже подекуди, достатньо просто
змінити в тексті закону слова «має право» на «зобов’язаний», і виникає
ймовірність того, що саме цим буде досягнутий відповідний результат.
Натомість, на думку дослідника, заради того, аби уникнути відсутності
результату попри змінену норму (як невдалий чинник удосконалення
правового регулювання законодавцем – Я.М.), нову норму, як саджанець
потрібно висаджувати вже у заготовлений грунт для її сприйняття. В іншому
ж випадку, таку норму відторгає сама реальність (дійсність), що як наслідок
може потягнути за собою доволі розповсюджену думку стосовно того, що
закон і реальність знаходяться насправді в різних площинах та не
пересікаються між собою [448, с.113]. Таким чином, дослідник пропонує не з
одного боку зміни локальні, які є необхідними та стають можливими задля
забезпечення належного правового регулювання в контексті тієї чи іншої
норми права, придання їй характеру обов’язковості. З іншого боку, слушною
безумовно є позиція «про грунт», а по суті, про систему цивільного процесу.
Адже саме питання про «систему», є настільки важливим, наскільки б не
змінювалися «правила гри», особливості тієї чи іншої категорії справ, стану
та рівня конфлікту сторін, професійність головуючого судді у справі, а

204

юридична процедура, процес, система розгляду і вирішення судом цивільної
справи залишається прийнятною для будь яких випадків, тобто, ефективною,
зрозумілою, діючою. Звичайно, бо будь яка система засновується та
вибудовується на нормах, інститутах, стадіях, провадженнях.
Тому говорячи про норму права, як первинний елемент системи,
важливо, щоб вона була якісною, гнучкою, але одночасно з чіткими межами,
та мінімізацію розвитку ризикових правовідносин.
Наступним фактором В.В. Яроков вважає психологічну неготовність
багатьох суддів усвідомити себе в ролі носія судової влади [448, с.114], з чим
варто погодитись. Адже така позиція В.В. Яркова лежить в антропологічному
дискурсі, оскільки охоплюється проблемами з’ясування причин, пов’язаних
із неготовністю вирішувати ту чи іншу справу. Нерідко, судді, вирішують
складні сімейні справи (відібрання дитини, позбавлення батьківських прав,
визначення місця проживання дитини, тощо).
Отож, враховуючи вище зазначене, ми вважаємо, що матеріальні
цивілістичні факти (факти; сукупність фактів (факти-стани); правові
презумпції; тощо), як і процесуальні, справляють суттєвий вплив на зв'язок із
категорією ризик. Адже їх наявність, як реальних дій чи то подій, може бути
ознакою (ідентифікацією) ризику для виникнення небажаних правовідносин,
розвитку їх з неврахуванням об’єктивних обставин тощо.
З’ясувавши суть семантичного значення терміну «ризик», постає за
очевидне й те, що ч.4 ст.12 ЦПК України повинно розглядатися предметно до
предмету та методу а головне суті (ідеї) цивільного процесуального права,
правового регулювання та змісту того чи іншого цивільного процесуального
інституту як і норми.
Аналізуючи ч.4 ст.12 ЦПК України важливо й звернути увагу на немов
застережливий характер цієї норми. Адже її зміст викладений законодавцем
так, що динаміка правовідносин як повинні за певних обставин розвиватись
може призводити до настання процесуальних наслідків для сторін в силу
розпорядження своїми диспозитивними правами в змагальному доказовому
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процесі, або ж – ні. Це означає, законодавець не певен про обов’язковість
настання наслідків, тому зміст норми носить непередбачений характер, а
власне – дійсно ризиковий. І таке пояснюється аксіоматично тим, що подання
чи неподання доказів для суду не має наперед жодного значення (ч.2 ст.89
ЦПК України). В той же час, доказування не може ґрунтуватися на
припущеннях (ч.5 ст.81 ЦПК України).
Очевидним є і те, що «ризик» і «наслідки» тісно пов’язані за логікою
законодавця між собою. До того ж, «ризикові наслідки» поєднуються із
процесуальною діяльністю сторін (їх діями), а саме предметно до вчиненням
чи то не вчиненням стороною процесуальних дій. Варто мати на увазі, що дії,
виражаються

у

певній

формі

–

активної/пасивної

поведінки,

які

характеризують зміст цивільного процесуального правовідношення, тобто – у
формі (а)процесуального права, представленого в активній/пасивній формі та
(б)обов’язку, представленого в активній/пасивній формі/перетерпінні.
Відтак, виходячи із ч.4 ст.12 ЦПК України у вузькому сенсі насамперед
можливо констатувати, що категорія «ризик», може проявлятися в силу дії –
активних

чи

то

пасивних,

перетерпіння

(зазнання

незручностей),

бездіяльності; обумовлена імперативними нормами процесуального закону та
як наданих диспозитивних правом та як наслідок викликаних інтересом як
необхідністю. Такі обставини дають можливість ідентифікувати ризик за
відповідним типом класифікації. Але якщо за таких обставин нам надається
представляється вести мову про можливості настання наслідків чи то їх
ненастання, то, очевидним постає і питання про передбачуваність наслідків
та непередбачуваність.
І хоча сутність поняття «ризик» законодавцем не розкривається, проте
його «вживлення» у цивільну процесуальну конструкцію змагальності є
очевидним, доречним та, відповідно, прийнятним.
Слідуючи логіці його закріплення в конкретному інституті, а саме
змагальності (ст.12 ЦПК України), ми можемо констатувати про його дію,
стосовно й інших стадій та проваджень в силу того, що норма є загальною по
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відношенню до більш вужчих правовідносин, які з цього приводу можуть
виникати в цивільному процесі (стадіях, провадженнях, етапах, тощо), в
змагальному процесі, організованих між сторонами.
В той же час, на нашу думку, ідея втілення категорії «ризик» в
цивільну процесуальну форму, в цивільний процес, повинна осягатись та
сприйматись значно ширше, ніж визначатися межами змагальності та ще й до
того тільки стосовно сторін, як учасників у справи.
Аналізуючи суть семантичного навантаження категорії «ризик» та
деякі цивільні процесуальні інститути, можливо дійти угледіти зв'язок із
суттю «застережливих дій», «можливих втрат», «небажаних наслідків»,
«можливість виникнення певної події», «настання несприятливих наслідків»,
«виникнення небезпек», тощо, власне там, де і виокремлюється ідея категорії
«ризик». А це означає, що процесуально-правова природа «ризику» є
можливою до ширшого розуміння чим розуміння в контексті меж інституту
доказування та доказів в цивільному процесуальному праві стосовно сторін.
Як думається, насамперед це пов’язано із ідеєю деяких цивільних
процесуальних норм, що носять охоронний та регулятивний характер. Відтак,
досліджуючи категорія «ризик» відносно ідеї суті та мети закріплення в
цивільну процесуальну форму тих чи інших процесуально-правових
конструкцій, інститутів, слід зупинитись детальніше з огляду на концепт
«ідеї права».
Так, концепція «ідеї права» (правові ідеї), у правій доктрині на думку
С.С. Алєксєєва полягають у тому, що першочергово містяться (перебувають)
у праові1й матерії, яка випливає із законів, судових рішень та інших
юридичних реаліях. Саме там на думку вченого, безпосередньо в правовій
матерії, вони немов «розчинені», «приховані», та в зв’язку із цим являються
невід’ємними органічними елементами матерії права. І, при чому, незалежно
від того зрозумілі вони практиками чи то наукою, виокремлюються вони в
якості відомих духовних, інтелектуальних начал, закріплені у текстах законів
у вигляді норм-принципів. Вони є немов стержень юридичної конструкції,
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«ізюминкою» норми [8, с.217]. Тому й постає за логікою дослідника те, що
дійсно, безпроблемність правопорядку в цілому характеризується як раз тим,
що «тіло» діючого права утворює не тільки самі по собі конкретизуючи
юридичні норми, алей лежить в основі «пронизуючі» правові ідеї [8, с.217].
Відтак, з даною позицію слід погодитись і, в той же час, важливо
звернути увагу на зміст цивільних процесуальних норм, які закріплюють
підстави для відводу (самовідводу) судді, секретаря судового засідання,
експерта, спеціаліста, перекладача (ст.ст.36, 37, 38 ЦПК України). До
прикладу, ч.2 ст.38 ЦПК України визначає, що «експерт або спеціаліст.. не
може брати участь у розгляді справи, якщо: (1)він перебував або перебуває в
службовій або іншій залежності від учасників справи; (2)з’ясування
обставин, які мають значення виходить за межі сфери його спеціальних
знань… ». Отже, із двох позицій застережливості (обачності) законодавця,
останнім покладається вимога про певну заборону участі експерта та
перекладача з метою уникнення небажаних наслідків для встановлення
об’єктивності у розгляді цивільної справи, а саме, для виключення будь яких
можливостей по впливу на процес доказування та належність і допустимість
доказів. Тобто, правова ідея суті норми так чи інакше обумовлена нічим
іншим в процесуальному сенсі як усунення «ризиків» по небажаній поведінці
таких учасників. Ризиковість пояснюється тим, що достеменно невідомо, чи
дійсно є реальна можливість впливу у професійному сенсі чи то залишилась
чи то є сама «службова залежність»; або ж, чи немає додаткового правового
механізму право-обмеження експерта та спеціаліста.
За відсутність ж врахування концепції ризику щодо інституту відводу –
правовідносини із такими учасниками призводять до перетворювальних
характеристик цивільного процесуального статусу спеціаліста та експерта,
послаблюють та підміняють їх ідею та призначення у справі, безсторонність,
тощо. Це і здатне (ризикове «здатне») призвести до наслідків, які є
непередбачуваними та непрогнозованими, а відтак небезпечними. Отже,
категорія ризик у цивільному процесі постає як безпековий феномен.
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Іншими словами обставини, які за своєю суттю викладені у ст.ст.36, 37,
38 ЦПК України можливо пояснити з точки зору доказових презумпцій.
Зокрема, В.П. Фенич та Ю.В. Білоусов вважають, що якщо норма закону, що
регулює цивільні процесуальні правовідносини між сторонами процесу не
вимагає встановлення недобросовісного здійснення особою свого права або
нерозумної поведінки суб’єкта (а у нашому випадку навпаки – вимагає –
Я.М.), то суд не повинен вимагати від сторони встановлення цих фактів та не
повинен ставити їх в обґрунтування судового рішення, інакше це призвело б
до затягування розгляду цивільної справи та створило б умови для її
необґрунтованого

рішення

[35,

с.156].

Тобто,

вимога

закону

про

підтвердження наявності чи відсутності підстав для відводу регламентується
іншою нормою (ст.220 ЦПК України «Оголошення складу суду і роз’яснення
права відводу»).
Детальніше аналізуючи зміст норм ЦПК України ми з очевидністю
можемо вказати і на інші інститути, норми, тощо, які містять ідею потреби у
передбачуваності та спонукають до необхідності вжиття відповідних заходів,
а по суті узагальнення концепції уникнення/нівелювання процесуального
ризику, як і самої категорії ризик.
Так, (а)ч.3 ст.81 ЦПК України визначено, що «…у справах щодо
застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози
застосування
примушування

негативних
до

наслідків

звільнення,

впливу

до

притягнення

позивача
до

(звільнення,

дисциплінарної

відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в
призначенні на вищу посаду), скорочення заборгованості плати тощо» у
зв’язку із виконанням ним або членом його сім’ї про порушення вимог
Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою обов’язок
доказування правомірності прийняття при цьому рішень, вчинення дій
покладається на відповідача… (курсив власний – Я.М.)». Отже як бачимо,
категорія «ризик» та ряд ризикових обставин, що зазначені у даній статті
(тобто умов – звільнення, переведення, відповідальності, тощо) законодавцем
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ідейно визначаються як тісно пов’язані та взаємозалежні. До того ж, останні
визначаються як саме можливості впливу у позасудовий спосіб на особу
(сторону у справі), в силу використання адміністративних повноважень у
негативному сенсі. Безумовно, логіка таких негативних обставин вказує на
можливість певний вплив на хід розгляду справи (втручання у процес
здійснення судочинства), а по суті тиск. ЦК України забороняє будь які
форми фізичного або психологічного тиску на особу як порушення
абсолютного та невід’ємного немайнового права на свободу (ст.288 ЦК
України).
Наступними нормами, які закладають та висвітлюють ідею факторів
ризику в інституті доказів та доказування є ряд таких норм як ото: (б)ч.3
ст.98 ЦПК України, у якій йдеться про те, що суд повинен вжити заходів для
збереження речових доказів у незмінному стані; (в)або ж ч.2 ст.99 ЦПК
України за диспозицією якої речові докази, що є об’єктами, що вилучені із
цивільного обороту (а такими є ті, які визначені Постановою Верховної Ради
України «Про право власності на окремі види майна» від 17 червня 1992 р. №
2471-XII – Додаток №1, Додаток № 2 (Перелік видів майна, що не може
перебувати у власності громадян, громадських об'єднань, міжнародних
організацій та юридичних осіб інших держав на території України; ст.178 ЦК
України ) – Я.М.) [303] або обмежено оборотоздатні, передаються
відповідним підприємства, установам або організаціям; (г)суд не може
повернути оригінал електронного доказу на матеріальному носії особі, якщо
«…це можливо без шкоди для розгляду справи, а після набрання судовим
рішенням законної сили… ». Отже в останньому випадку наявний факт-стан,
який вказує на презумпцію ризику втрати доказ як матеріального носія у
постановленні рішенні. В інших випадках («б», і «в»), також йдеться про
презумпцію ймовірності настання негативних наслідків (а по суті факторів),
викликаних ризиком, що походять від властивостей об’єктів, які стали
предметом доказування. В той же час, «юридичні презумпції» та «фактистани» тісно пов’язані, та справляють значення факторів ризику, що вказує
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на утворення елементу безпеки процесуального характеру в правовому
регулюванні цивільних процесуальних правовідносин.
Подібні умови, закріплені й в диспозиціях інших норм. Зокрема в
інституті забезпечення доказів, а саме в ч.1 ст.116 ЦПК України в які
закріплено положення про те, що «…суд за заявою учасника справи або
особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є
підстави припустити, що засіб доказування може бути втрачений або
збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим або
утрудненим… (курсив власний – Я.М.)». Отже, як бачимо, факторами ризику
в даному випадку постають певні (а)умови (факти-стани) та (б)припущення
(презумпція).
Наступними факторами, які можуть впливати на процесуальну форму,
та, відповідно характеризуються як ризикові по своїй суті або ж, є не
бажаними для реалізації судом своїх повноважень по відправленню
правосуддя у цивільних справах, є ті, які приналежні до інституту «заходів
процесуального примусу». Цей процесуальний інститут націлений не на
«покаранні», не на «штрафі», як і не на «позбавленні особи бути присутнім
під час судового засідання», а, насамперед, покликаний (а)«спонукати» до
виконання насамперед цивільних процесуальних обов’язків, як і в головній
ідеї – (б)«…запобігти створенню протиправних перешкод… (курсив власний
– Я.М.)» (ч.1 ст.143 ЦПК України). Отже, нормативна регламентація
законодавчої дефініції «запобігти» вказує на врахування умов факторів
ризику під час здійснення цивільного процесу стосовно реалізації прав та
обов’язків.
Ідея фактору ризику відстежується й з інституту забезпечення позову.
До прикладу, ч.2 ст.149 ЦПК України постає її наявність з огляду на ту
обставину, що суд, повинен допустити забезпечення позову коли невжиття
таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення
суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорення прав
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або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір
звернутися до суду.
В додаток до реалізації цієї статті, слід навести й ряд інших статей, які
визначають інший тип (характер) процесуального ризику – необхідність
убезпечення витоку певної інформації, що стає відомою суду в ході розгляду
і вирішення цивільної справи. Це може мати місце з огляду на принцип
гласності (ст.7 ЦПК України), ідеї відкритості (закритості) інформації щодо
справи (ст.8 ЦПК України) тощо.
Із проаналізованого вище також можливо відмітити і те, що категорія
«ризик» співвідноситься до певної міри і з такою категорією як «конфлікт»
(щодо

правового

регулювання

судом

цивільних

процесуальних

правовідносин) та «обмеження» (щодо наданих законом прав та обов’язків).
У такому співвідношенні, їх застосування, здатне послабити ризиковий
стан стосовно невизначеності, непередбачуваності під час розгляду та
вирішення судом цивільної справи, оптимізувати процесуальну форму,
придати їй чіткості, уніфікувати судові процедури.
З іншого боку, суд, не оптимізувавши процес розгляду справи, не
збалансувавши права та обов’язки, тобто, не приділивши увагу ризиковим
обставинам,

замість

того,

аби

вирішувати

справу

по

суті,

розпорошуватиметься увагою та процесуальним інструментарієм на той
сегмент, процес оцінки доказування якого, стосуватиметься іншої сфери
здійснення юридичних процедур, мало пов’язаних із предметом спору –
доланням конфлікту. Як наслідок – розгляд цивільної справи може мати
зворотній

зв'язок,

затягнутися.

Наставатиме

стан

процесуального

ускладнення розгляду справи, сповнених «процесуальними диверсіями».
Тому і ризик полягатиме у не підконтрольності поведінки, не забезпеченості
належного стану порядку в судовому засіданні, потребам оголосити перерву
у справі.
Водночас, важливо звернути увагу на те, що ч.5 ст.12 ЦПК України
законодавець покладає на суд ряд доволі широких повноважень, які,
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зводяться

до

необхідності

забезпечити

зберігання

об’єктивності

та

неупередженості при реалізації принципу змагальності сторонами, як-от:
(1)керуванням ходом судового процесу; (2)сприяння врегулюванню спору
шляхом досягнення угоди між сторонами; (3)роз’яснення у випадку
необхідності учасникам судового процесу їхніх процесуальних прав та
обов’язків, наслідків вчинення або не вчинення процесуальних дій;
(4)сприяння

учасникам

судового

процесу

в

реалізації

ними

прав,

передбачених цим Кодексом; як і (5)запобіганню зловживанню учасниками
судового процесу їхніми правами та вживає заходів для виконання ними
їхніх обов’язків. Звідси як бачимо, такі елементи як «керування»,
«сприяння», «роз’яснення», «запобігання» є не тільки ознакою реалізації
повноважень суду в змагальному процесі, алей заходами процесуальної
діяльності

суду,

що

повинні

нівелювати

процесуальний

конфлікт,

забезпечити стабільність та послідовність здійснення судових процедур, а по
суті – забезпечити реалізацію правової безпеки в процесуальному сенсі.
До того ж, розглянутий зв’язок «ризиковості», який випливає із ідеї
норми цивільного процесуального права дає можливість зрозуміти не тільки
ту обставину, що ч.4 ст.12 ЦПК України є одним із локальних «вживлень»
терміну «ризик» в систему цивільного процесу, алей ширше – стосовно чи не
усього

змагального

механізму

правового

регулювання

цивільних

процесуальних правовідносин. Тому такий термін-категорія очевидно вже й
стосується інших інститутів цивільного процесуального права за аналогією.
Адже дана норма є загальною, а відтак, застосовною до інших подібних
правовідносин.
Це пояснюється також й тим, що на інших стадіях та провадженнях
також є притаманними обставини по схильності до «невизначеності»,
«небезпечності», тощо. Адже норма цивільного процесуального права в силу
такої її характеристики (функції) як «охоронної», деталізує суть ідеї
«ризиковості» в ході вчинення чи то не вчинення, виконання чи не
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виконання, реалізації чи то не реалізації права чи то обов’язку суб’єктами
цивільного процесу, тобто стосовно правомірності їх поведінки.
Отже, категорія «ризик» характеризується відсутністю повноцінного
передбачення за певні правові наслідки, від вчинення чи то не вчинення
(виконання чи то не виконання) процесуальних парв та обов’язків. До того ж,
деякі цивільні процесуальні норми все ж таки визначають суть небажаних
наслідків,

а

правовідносини

–

як

ризикові,

на

що

законодавцем

протиставляється, як правило, «заборона» до певної поведінки. По суті, у
такому разі, «ризик» трансформується у категорію «загроза», що є радше
юридичною закономірністю пов’язаною із тенденціями та випадковостями.
Звісно,

за

таких

обставин,

проявлення

невизначеного

(непрогнозованого) стану, вказує на те, що втрачається можливість до чіткої
процесуальної діяльності у реалізації сторонами у справі, чи то судом, своїх
прав та обов’язків, повноважень. Це й може бути причиною конфліктів,
помилок, дихотомії судової практики тощо. До прикладу, у результаті
однотипної цивільної справи, результат за якою повинен призводити до
конкретних передбачених процесуально-правових наслідків (розірвання
шлюбу; стягнення аліментів в конкретній сумі; реальний розподіл майна;
тощо), справу може бути відкладено, оголошена перерва для примирення
сторін, для укладення мирової угоди, тощо; або ж, в наслідок процесуальних
дій, що блокують рух справи в наслідок зловживань процесуальним правами,
виникне ймовірність затягування процесуального часу розгляду цивільної
справи, тощо.
Неможливо полишити без уваги положення ст.2 Порядку здійснення
контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів в
діяльності суддів та інших представників судової системи та його


Для довідки: Термін «загроза» у тлумачному словнику подається як «…можливість або неминучість
виникнення чогось небезпечного, прикрого, тяжкого для когось, чого-небудь …», а «загрожувати»,
тлумачиться як – «… містити, таїти в собі якусь загрозу, небезпеку для когось, чого-небудь…». Див.: [53,
с.195]. Як бачимо, суть «загрози» є невизначеним, потенційним станом та явищем, яке залежить від певних
факторів (фактів). Тут можливо вести мову про певну статику станів, явищ, з об’єктивної точки зору, тобто
такі що існують об’єктивно. Натомість «загрожувати», є динамічною але також нестійкою категорією, хоча
визначеною одночасно.
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врегулювання, затвердженого Радою суддів України 04.02.2016р. № 2, в якій
дається визначення потенційного та реального конфлікту [271]. Зокрема під
«потенційним конфліктом інтересів», розуміють

«…наявність у особи

приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи
представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи
неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій
під час виконання зазначених повноважень… (курсив власний – Я.М.)»; та
«реальний конфлікт інтересів», який представляється як «… суперечність
між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими
повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість
прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання
зазначених повноважень…» [271]. Даний Порядок визначає основні способи
та форми здійснення контролю за додержанням вимог законодавства щодо
врегулювання

конфлікту

інтересів

у

діяльності

суддів

та

інших

представників судової системи, зміст та порядок застосування превентивних
механізмів щодо виникнення конфлікту інтересів, а також основні заходи з
врегулювання конфлікту інтересів у діяльності зазначених осіб (у разі, якщо
такий конфлікт не може бути врегульований у порядку, визначеному
процесуальним законом), правила та способи усунення наслідків порушень
законодавства про конфлікт інтересів (курсив власний – Я.М.) [271].
Звідси, стає очевидною та обставина, що конфлікт, який заснований на
певній ймовірності до вчинення дій (передбачуваності законодавця певної
небажаної моделі поведінки), а також визначається як потенційний та
реальний, в активній формі поведінки та пасивній. Сам конфлікт зумовлений
на нашу думку нічим іншим як факторами ризику, що виникають у наслідок
процесуальної діяльності або заради реалізації службових повноважень при
здійсненні судочинства. Тому це й відповідно і дає підстави виокремити саме
процесуальні фактори, що здатні впливати та усувати контроль суду по
врегулюванню процесуальних конфліктів у законний спосіб. Відповідно, з
огляду на зазначене, фактори ризику також характеризуватимуться ознакою
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(а)реальності (реальні фактори ризику) та потенційні (потенційні фактори
ризику); а також, ті, ознаки, які можуть бути засновані на (б)активних діях
(«активно-реальні фактори»), та таких, що обумовлюються пасивним
поведінковим

станом,

потенційним

(«пасивно-потенційні

фактори»);

(в)ознаки, які можуть характеризуватись випливають об’єктивно із колізій та
прогалин цивільного процесуального законодавства.
Відтак на часі слід задатись цілком логічним питанням про
систематизацію факторів, моментів виникнення «ризику» настання тих чи
інших наслідків, чи то самого «ризикового стану» (стану невизначеності,
ймовірних

втрат

процесуального

характеру,

чи

то

пов’язаного

із

процесуальною діяльністю, тощо).
В зв’язку з цим, на нашу думку, слід піти шляхом згрупування за
певними об’єктивними та суб’єктивними критеріями, враховуючи наступний
алгоритм «фактор – умова – ризик та його наслідки». А саме:
(1)до

об’єктивних

слід

віднести:

(а)фактори

(обставини),

які

ускладнюють розгляд справи з об’єктивних критеріїв – з моменту зупинення,
відкладення та оголошення перерви у справі. Умовою є виникнення
обставини, в силу яких суд не спроможній вирішити справу по суті, не може
рухати провадження. Ризик (тут і далі щодо наслідків; в контексті наслідків –
Я.М.) полягає у дотриманні вимог процесуального закону по своєчасному та
ефективному розгляду і вирішенню цивільної справи судом (ч.1 ст.2 ЦПК
України); (б)наявність оціночних понять при правозастосуванні, які містяться
у процесуальній чи то матеріальній нормі права – з часу коли виникла
потреба застосувати дану норму права, як обов’язкове правило поведінки; з
концентрувати увагу на певному благу. Умовою є виникнення особливих
правовідносин, об’єктом в яких потреба правового регулювання охоплюється
одночасно із певним оціночним благом. До прикладу, категорія «любов» у
справах про розлучення. Ризик полягає у ймовірності настанні дихотомії


Для довідки.: як випливає із деяких досліджень, що проведені за спільною участю із деякими дослідниками
«…сімейно-правова оціночна категорія «любов» належить до немайнових благ, чим зводиться у ранг
об’єктів сімейних правовідносин та є елементом змісту деяких сімейних прав та обов’язків…; ….
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тлумачення судом оціночного поняття, а відтак, не правильного застосування
норм матеріального чи то процесуального права, породження неординарної
судової практики; (в)фактори недосконалості судової (процесуальної)
процедури та механізму нормативно-правового регулювання цивільних
процесуальних

правовідносин

–

виникає

з

моменту

виникнення

правовідносин, подальше правове регулювання яких виписано неоднозначно
або наявний пробіл (прогалина) в праві. Умовою є прогалини законодавства.
Ризик полягає у неможливості захистити своєчасно право, інтерес чи
виконати обов’язок; а також ризик полягає порушити основоположні права
на судовий захист та справедливий суд (ст.6 ЄКПЛ); ризик зрештою полягає
й породженні неоднозначної судової практики; (г)факторів, які потребують
відповідного тлумачення та оцінки закону якого застосовує суд КС України
(ч.6 ст.10 ЦПК України) – з моменту виникнення правовідносин, які
потребують застосування судом закону, чи іншого правового акту, щодо
конституційності яких суд доходить висновку про їх невідповідність
Конституції України. Умовою є законодавчі колізії. Ризик полягає у тому, що
через правову невизначеність, неврегульованість, невідомо чи спиратиметься
суд на закон чи інший нормативно-правовий акт, що відповідає Конституції
України; (д)факторів, що унеможливлюють здійснення судового контролю за
виконанням рішення суду – виникають з моменту настання факту втрати
контролю над забезпечуваністю та керованістю і впливом на процес
виконання рішення суду. Умовою є помилки в судовому рішенні, наявність
описок, його неповнота, тощо; наявність обставин, що пов’язані із
блокуванням, перешкоджанням чи то зволіканням у процесі виконання
рішення суду. Ризик полягає у втраті можливості захистити права, свободи та
інтереси учасників процесу. Адже захищене право вважається реалізованим в
зв’язку із виконаним рішенням а не постановленим судом (ст.6 ЄКПЛ);
(е)технічних факторів, що здатні вплинути на перебіг судового процесу –
аналізуючи судову практику, принаймні у такі категорії справ як розірвання шлюбу, можливо вказати на те,
що застосування термінології «любов» правозастосувачем хоч подекуди використовується проте без
належного юридичного обґрунтування….». Див.: [199, с.66–71].
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момент виникнення може бути пов'язаний із відсутністю контролю за станом
технічного приладу на який здійснюється відео чи то звукозапис судового
засідання секретарем судового засідання; Умовою є неналежне зберігання
копій компакт-дисків, дотримання стану експлуатації комп’ютерної техніки,
тощо. Ризик полягає в утраті інформаційних даних ведення судового
засідання, розгляду справи; (ж)атрибутивно-семіотичних факторів, які
пов’язані із атрибутикою ідентифікації судової влади, особливостей
здійснення судочинства, та ідентифікації соціального статусу учасника
процесу (до прикладу, одного із сторін, свідків, і т.д.), тощо. Тобто, йдеться
про певні семіотичні знаки (мовлення – символічне, геральдика, тощо) –
момент виникнення виникає з нечіткістю або відсутністю знаків та атрибутів
судової влади, коли неможливо розпізнати, де у судовому засіданні суддя,
прокурор (без мантії, без форми), відсутність обладнання в залі щодо
державних символів (прапор, герб), позначок для учасників справи про те,
що сторони чи інші учасники є глухонімими, тощо. Умовою відсутність
передбачених законом та іншими нпа атрибутики для здійснення судової
влади чи то вчасної ідентифікації учасників процесу про їх соціальний
статус. Ризик полягає в тому, що суд, виявивши під час розгляду справи
учасника процесу із особливим статусом, може змушений бути витрачати
зайвий процесуальний час та інструментарій на відкладення справи,
оголошення перерви задля залучення перекладача, вручення відповідних
документів; а для учасників справи, коли відсутні атрибутивно-семіотичні
елементи суду, може виникатиме сумнів в упередженості, об’єктивності
тощо. Для суду відсутність атрибутивно-семіотичних умов є ризиком
несприйняття належної поваги до суду з боку учасників справи, адже


Для довідки: роль семіотики в праві привернула нещодавно увагу вчених. Об’єктом досліджень стала
посеред незначної групи дослідників – О.В. Павлишин ([253]), Мінченко О.В. ([216, с. 32–35]). Зокрема,
дослідники відмічається, що семіотика є категорією загальної теорії права. Вона випливає із теорії мови та
теорії мислення, оскльки відображає типологію правового розуміння, як і рівень правової культури
конкретного суспільства що виражається в «…різні знаки й системи знаків (мовні і немовні), що їх
використовують у людському суспільстві для передачі інформації…». Натомість, нажаль, стосовно
цивільного процесуального права, такі категорії вченими не досліджуються, як і ЦПК України не містить
вказівки на їх застосування, проте очевидним постає їх використання в судовому засіданні – «забророна
розмовляти по телефону», знак «людини із обмеженими можливостями» (сліпий, глухий, ан інвалідному
візку), тощо.
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виникатиме ілюзія не суду, а зборів по врегулюванню конфлікту, що
послаблюватиме належне ставлення до суду як судової влади.
(2)до суб’єктивних слід віднести: (а)фактори, які пов’язані із
поведінкою

учасників справи (як

правило об’єктивно-протиправною,

правопорушеннями чи то зловживанням правом) – з моменту настання
фактичного складу або факту – посилення конфлікту (спору, суперечки,
тощо); (б)фактори, які поєднані із станом здоров’я сторони (учасника) у
справі – з моменту настання факту появи хворого під час розгляду справи,
процес розвитку ані хвороби, ані поведінки в наслідок хвороби передбачити
не можливо, або ж навпаки, ймовірно спрогнозувати у певному сенсі.
Умовою є наявність хвороби та участь у судовому засіданні. Ризик полягає в
можливості зараження інших учасників справи, ускладнення розгляду
справи, встановлення неточних або неможливості з’ясування обставин
справи, погіршення стану здоров’я хворого, тощо; (в)поведінка судді,
учасників справи, представників, що виражається у не здатності їх до
активних дій по впливу на правопорядок, змагальний процес під час розгляду
і вирішення цивільної справи – з моменту вчинення такої поведінки чи то
відсутності до вчинення у момент потреби. Умовою – протиправна
бездіяльність або зловживання правом. Наслідки – затягування процесу
розгляду справи, порушення прав, свобод та інтересів учасників справи;
(г)інформаційних факторів – момент виникнення полягає в отриманні
(неотриманні)/поширенні інформації, що становить суть закритого судового
засідання. Умовою є службова недбалість що виражається у відсутності
оцінки потреби забезпечити закритий розгляд справи, або ж, розголошення
учасниками справи. Ризик полягає у можливості завдання шкоди майновим
та немайновим правам, свободам та інтересам (честі, гідності, ділової
репутації; секретних даних), тощо.
Для системи цивільного судочинства та цивільної процесуальної
форми характерними є ряд таких

ознаках (риси) «ризику» в цивільному

процесі: (1)нестабільність цивільної процесуальної форми; (2)деструктивна
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поведінка учасників цивільного процесу (зловживання правом, обов’язками;
(3)непередбачуваність

судової процедури

(у

випадках

із

медіацією;

укладенням мирової угоди); (4)деякі категорії справ (груповий позов;
категорія справ про відібрання дитини; усиновлення; справи про поміщення
особи до протитуберкульозного закладу, психіатричного закладу; тощо);
(5)застосування заходів забезпечення доказів (їх втрата чи пошкодження;
передчасний витік інформації про арешт майна, про заборону вчинення
певних дій; тощо.
Для забезпечення реалізації судом своїх повноважень ознаки ризику
можуть характеризуватись: (1)розглядом справи поза межами зали
судового засідання, у рамках виїзного судового засідання адже забезпечити
контроль у процесуальний спосіб в нетипових умовах суду буде складно
(відсутність зв’язку із інформаційними системами; належних засобів на
реагування щодо процесуальних правопорушень; витоку інформації, що
здобута у закритому судовому засіданні; тощо); (2)відсутність долання шуму
в судовому засіданні (акції протесту під стінами суду; численність присутніх
у залі судового засідання); тощо.
Для забезпечення захисту та охорони прав, свобод та інтересів
учасників справи є такі ознаках «ризику» в цивільному процесі: (1)технологія
(методика та тактика) відібрання пояснень між сторонами; (2) технологія
(методика та тактика) допуску та участі у справі осіб, яким надано права
захищати права та свободи інших осіб у справі; (3)технологія (методика та
тактика) допиту свідків; відібрання у них пояснень; тощо.
Для забезпечення захисту та охорони прав, свобод та інтересів осіб, які
не є учасниками справи але долучені у її розгляді або присутні в залі судового
засідання є такі ознаках «ризику» в цивільному процесі: (1)нівелювання
(незабезпечення) гарантій на охорону прав в суді, шляхом перевантаження
судового засідання присутніми у залі судового засідання під час розгляду
справи; (2)відсутності належних механізмів доступу до суду людей із
особливими соціальними потребами (інвалідів); (3)відсутність семіотичних
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знаків (про заборону користування мобільним телефоном, тощо); (4)не
ознайомлення із правилами присутності у залі судового засідання; тощо.
В той же час, на підставі викладеного можливо класифікувати ризики в
цивільному процесі за наступними критеріями: (1)за характером складності:
на типові та нетипові; локальні та асиметричні (поєднані у два чи більше
критеріїв

невизначеності

–

«стадії

–

благо

–

механізм

правового

регулювання»; «провадження – стадія»; «норма – наявність права –
конфлікт», тощо); (2)за типом ускладнення розгляду справи: відкладення
справи, перерва у справі на невизначений строк, зупинення справи, закриття
справи без оголошення рішення; (3)за типом нестабільності процесуальноправової ситуації: відносно ризикові та асиметричні (небезпечні); (4)за
впливом на процесуальну форму, як процедуру – відносно прогнозовані та
непрогнозовані; (5)за ступенем нівелювання контролю режиму правового
регулювання: контрольовані та неконтрольовані; (6)за зв’язком із учасниками
справи та впливу на їх поведінку – ті, які в зоні впливу; і, ті, які поза зоною
впливу (при заочному розгляді справи; розшук відповідача; неявка у судове
засідання); (6)за критерієм передбачуваності судом розвитку ризику – ті у
які піддаються процесуальній оцінці та прогнозуванню та ті які не
піддаються; (7)за критерієм перманентності конфлікту між сторонами
(стадійністю):

зростаючого,

триваючого,

такого

що

йде

на

спад

(нівелюючого); (8)за критерієм місця поширення конфлікту: судове
засідання, поза межами судового засідання; тощо.
Термін

«загроза»

у

безпековому

аспекті

визначається

як

–

«…реальність виникнення суттєвого збитку, шкоди або інших негативних
наслідків для життєво важливих національних (корпоративних) цінностей,
потреб, інтересів і … безпеці, яка виходить за локальні межі та стосується
основних

національних

(корпоративних)

цінностей

(суверенітету,

державності…тощо)» [264, с.8].
В теорії основ національної безпеки виділяють загрози в сфері
правоохоронної діяльності. До таких, зокрема відносять, застарілу базу
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правосуддя; невідповідність нинішнього стану судової влади вимогам
правової держави та рівню криміналізації суспільства в країні; поширення
небезпечних тенденцій..., тощо [348, с.62–63]. До того ж, виділяють й
структуру, об’єкти та джерела загроз. До прикладу під структурою загроз
розуміють таку сферу, в які визначаються складові загрози, що утворюють
своєрідне «дерево загрози» та аналізуються явища, події чи то процеси, які
створюють небезпеку реалізації найбільш важливих національних інтересів.
А «об’єкти загрози» – визначаються відповідно до їх спрямованості проти
реалізації життєво важливих національних інтересів. Зрештою, «джерелами
загрози» – явища, процеси, суб’єкти, котрі створюють небезпеку реалізації
національних інтересів. Тобто, йдеться про статистичні ознаки загрози [348,
с.64]. В динамічному аспекті загрози стосуються «масштабу загрози»
(просторове

розміщення

зовнішніх

та

внутрішніх

чинників,

що

перешкоджають реалізації національним інтересам); «прогноз розвитку
загрози» (які розкривають додаткові дані про причини та результати
розвитку подій, явищ та процесів, які породжують небезпеки реалізації
національних інтересів); «можливі наслідки загроз» (вказують на прогноз
наслідків дії загрози для реалізації життєво важливих національних інтересів
в короткотерміновій, середньо строковій та довгостроковій перспективі)
[348, с.65].
Звідси, стає очевидним, що загрози, в цивільному процесуальному
сенсі, можуть стосуватися витоку та розповсюдження інформації чи то
даних, які були предметом розгляду в закритому судовому засіданні чи то під
час перебування свідків поза залою судового засідання; або ж, під час
врегулювання спору за участі судді.
Як відомо, спілкування свідків під час перебування поза залою
судового засідання або ж вже допитаних свідків із недопитаних про відомості
що стали їм відомі під час допиту у залі судового засідання (ст.219 ЦПК
України) забороняється. Виникає питання які процесуальні засоби суддя в
межах повноважень застосувати по впливу на забезпечення процесуальної
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безпеки у цьому аспекті? Заходи процесуального примусу? І який механізм –
через судового розпорядника який знаходиться в залі судового засідання, під
кабінетом, в приміщенні суду? Відповідь риторична скоріш.
Варто звернути увагу на зміст ч.7 ст.203 та ч.9 цієї статті ЦПК України.
Так, відповідно до ч.7 цієї статті «…інформація, отримана будь-якою зі
сторін, а також суддею під час проведення врегулювання спору, є
конфіденційною. Під час проведення врегулювання спору за участю судді
протокол наради не ведеться та не здійснюється фіксування технічними
засобами…». А вже ч.9 цієї статті доповнює характер загроз як ото «…під
час врегулювання спору за участю судді забороняється використовувати
портативні аудіотехнічні пристрої, а також здійснювати фото- і
кінозйомку, відео-, звукозапис…».
Загроза полягає у тому, що в процесуального механізму попередження
здійснення таких дій у ЦПК України відсутній на рівні технічних пристроїв
їх виявлення.
Виникає питання і стосовно спільних нарад та закритих нарад (ч.1
ст.203 ЦПК України) в частині колізійності та прогалинам відносно ч.2 ст.82
ЦПК України.
Стосовно змісту ст.ст.7, 8 ЦПК України варто висловитись окремо.
Так, одним із таких інститутів які достойні уваги в цьому ключі,
насамперед є інститут, за допомогою якого встановлюються більш чітко
основоположні засади (основи, їдеї) принципу гласності (ст.7 ЦПК України),
одночасно із особливостями його реалізації – це нововведений підінститут
щодо «відкритості/закритості інформації щодо цивільної справи» (ст.8 ЦПК
України).
Не вдаючись у полеміку щодо меж, обсягу, порядку застосування тощо
щодо останнього (за ст.8 ЦПК України), слід вдатися до аналізу його змісту,
варто відмітити, що мету такого «не оприлюднення» законодавець не
розкриває. Не вдається віднайти в цьому аспекті належне пояснення і посеред
наукових доробок.
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Так, особливу увагу звертає на себе ч.5 ст.8 ЦПК України, відповідно
до якої «… при розкритті інформації щодо справи, передбаченої частинами
третьою та четвертою цієї статті, не можуть бути оприлюднені такі відомості:
(1)місце проживання або перебування фізичних осіб із зазначенням адреси,
номери телефонів чи інших засобів зв’язку, адреси електронної пошти,
реєстраційні

номери

облікової

картки

платника

податків,

реквізити

документів, що посвідчують особу, унікальні номери запису в Єдиному
державному демографічному реєстрі; (2)реєстраційні номери транспортних
засобів;

(3)номери банківських рахунків,

номери платіжних карток;

(4)інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення
окремих процесуальних дій відбувалися в закритому судовому засіданні. …
Такі відомості замінюються літерними або цифровими позначеннями…».
З огляду на зміст цієї норми, слід звернути увагу на те, що законодавець
подбав

про

захист

персональної

інформації,

врахувавши

не

тільки

розголошення даних про учасників справи, обмеживши при цьому принцип
гласності задля захисту основоположних прав людини, алей по суті звів
цивільні процесуальну форму в особливий порядок регулювання даних
правовідносин.
Проте підінститут щодо «відкритості/закритості інформації щодо
цивільної справи» за ст.8 ЦПК України потребує очевидно доробки в частині
доповнення на предмет конкретизації категорії справ, ступеня захищеності,
момент відкриття (доступу) до інформації, тощо, як і стосовно кола осіб, яким
може бути надана (розкрита) така інформація в доказовому та змагальному
процесах. Тобто, законодавцю слід детальніше звернути увагу на режим
правового регулювання в цивільному процесі даного виду правовідносин,
механізму, тощо.
Етимологія слова «небезпека» (російською – «опасность») [351, с.140]
позначається як небезпечне становище, Можливість якогось лиха, нещастя,
якоїсь катастрофи, шкоди і т. ін. …стан, коли кому-, чому-небудь щось
загрожує [229]. Тобто це явища, процеси, об'єкти, здатні завдавати шкоди
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здоров’ю людини безпосередньо або побічно [230]. А джерело небезпеки – це
будь-яка

діяльність

або

стан

елементів

системи

«людина–машина–

середовище», здатні призвести до реалізації небезпеки і виникнення в
навколишньому середовищі факторів небезпеки [230]. Як термін «небезпека»
– «… віртуальне чи природнє існування або потенційна можливість
виникнення несприятливих передумов чи безпосереднього завдання шкоди
важливим національним (чи корпоративним) інтересам і … безпеці» [264,
с.8].
В політології, «небезпека» визначається як

постійно присутня

ситуація, яка за певних умов може призвести до реалізації небажаної події. Як
правили з цим пов’язують низку небезпечних для людини (по суті, до
прикладу, для їх прав – Я.М.), суспільства, держави, тощо. Тобто, небезпека
означає можливість виникнення умов соціального чи то технічного
характеру, або ж, природного, за наявності яких можуть розпочатися події чи
то процеси, що є несприятливими [348, с.65].
Отже, небезпека може стосуватися учасника процесу, системи
(процесуальної форми, цивільного судочинства уцілілому) та судового
засідання як середовища (майданчика), в якому можуть відбуватися процеси,
що є не бажаними для сталого їх характеру, що здатні нівелювати їх сутність
(суще – реальність, призначення).
Небезпека, як крайня ступінь (градація) шкідливого стану та обставин,
може стосуватися таких факторів, що носитимуть переважно не локальний, а
навпаки – (а)системний характер, (б)інституційний, чи то (в)систематичний,
(г)змішаний (асиметричний) характер.
Яскравим прикладом «системного характеру» є ті обставини, коли суд
усупереч національним інтересам (національному правопорядку) може в
порядку інститут екзекватури поширити дію рішення на території України
які будуть суперечити національній безпеці України (п.7 ч.2 ст.468 ЦПК
України; в порядку застосування Закону України «Про санкції» та вирішення
справи категорії визнання необґрунтованими

активів та їх витребування
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(ст.ст.290–292 ЦПК України), виконання таких рішень, встановлення
судового контролю за їх виконанням, тощо).
Стосовно «інституційного» рівня характеру небезпеки, можливо
вказати на проблеми стосовно прогалин із повноваженнями та механізмом
процесуального регулювання правовідносин за ч.6 ст.10 ЦПК України
(стосовно звернення до КС); розгляд справ за груповим (масовим, похідним)
позовом, застосування методу «opt-in», тощо.
«Систематичний» може проявлятися в межах неоднозначності судової
практики, рішення ЄСПЛ проти України за однотипною категорією справ,
тощо.
«Змішаний», коли яскраво виражені ознаки двох і більше груп.
Локальний характер небезпека набуває при розголошені відомостей
про хід обговорення та ухвалення рішення у нарадчій кімнаті (ч.3 ст.245 ЦПК
України); при порушенні прав дитини в судовому засіданні стороною чи то
представником сторони, тощо. Тут йдеться про небезпеку психологічного
стану здоров’я дитини (до прикладу під час допиту дитини без відповідних
фахівців), тощо.
Підводячи підсумки можливо вказати на тріаду факторів, яка входить в
концепт безпеки – це «ризики», – проміжний «загроза» – та «небезпека».
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3.3. Процесуальний конфлікт як перманентний процесуальноправовий безпековий феномен в цивільному процесі
Система

цивільного

процесу

є

тією

процесуально-правовою

конструкцією, яка у визначений законом спосіб спроможна забезпечити не
тільки реалізацію повноважень суду та учасників процесу в ході розгляду та
вирішення цивільної справи, але й, забезпечити її зав’язок із правовою
системою та системою безпеки держави в умовах здійснення цивільного
судочинства.
Водночас, здійснення цивільного судочинства, надає можливість
виділити дещо інші грані предмету правового регулювання цивільних
процесуальних правовідносин, що охоплюються перманентною потребою
долання юридичного (процесуального) конфлікту; а, не тільки щодо
реалізації

судової

процедури

«пройденням»

відповідних

процедур

стадійності, етапності судового засідання, тощо в ході розгляду справи.
Тому, очевидність перманентності процесуально-конфліктної ситуації
під час розгляду і вирішення справи судом, вказує на наявність певних
додаткових пластів для дослідження тієї незримої процесуально-правової
матерії, в силу якої, й постає потреба визначення взаємозв’язку юридичного
(процесуального) конфлікту в системі цивільного процесу із правовою
безпекою.
Аналізуючи сучасні доробки у сфері цивільного процесу, як і в
контексті юридичної конфліктології, антропології права, філософії права, чи
то теорії права, здавалося б вказати на те, що на сьогодні, значна їх частина
все ж таки розглядається у парній, хоча окремій, спільності питання
«конфлікту» та «антропології», «філософії права» та «правосуддя», «теорії
права» та «безпеки» тощо.
Натомість, в цивільному процесі, поєднання проблемних питань
стосовно «антропологічному», «конфліктологічному» та «безпековому»
ключі, нажаль, комплексно не відстежується.
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За ради об’єктивності, все ж таки, заслуговує на увагу деякі
фрагментарні дослідження стосовно судового захисту, деяких проблемних
аспектів цивільного процесу. Зокрема, це праця В.С. Бігуна («Філософія
правосуддя: ідея та здійснення», монографія. 2011р., – в контексті
антропологічної розвідки) [34], судді ФРН у відставці Георга Гальке
(«Зміцнення ролі Верховного Суду України – об’єктивна необхідність»,
доповідь ВСУ, 2013р., – в контексті розвідки правової безпеки) [72, с.2–6], а
також М.М. Ясинка («Психологія судового процесу (психолого-правовий
аспект)», науково-практичний посібник, 2017р. проведену в контексті
конфліктології у призмі інтуїтивного(психологічної теорії) права). Зрештою, і
нами було проведено дослідження щодо застосування судом інтуїтивного
права (Мельник Я., наукова стаття, 2016р.). 
Стосовно досліджень, які були процевудені А.М. Лободою, в аспекті
питань безпеки особи, слід звернути увагу на те, що дослідник здебільшого
приділяє увагу лише теоретичним підходам в розмежуванні термінів
«правова безпека», «безпека особи», «правова безпека особи», «правова
сфера» [165, с.11–12]; залишаючи, при цьому, поза увагою питання
«юридичної процедури», в якій відбувається будь яке забезпечення чи то
реалізація прав особи. В слід за чим, чи то як наслідок, осторонь
залишаються питання «процесуальної безпеки» як явища, як елементу
системи процесуального парва, та, як елементу правової безпеки. Хоча,
доволі показовим в отриманих результатах А.М. Лободою є те, що ним
запропоновано виведення класифікації загроз правовій безпеці особи, що
дозволило вказати на потребу формування та розвитку системи правової
безпеки особи [165, с.11–12].
Зважаючи на отриманні дослідниками результати, з одночасним
виявленням безпосередніх системних проблем цивільного процесу, постає за
необхідне проведення досліджень з урахуванням тих проблем, які нададуть



Див.: [200, с.36–45].
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можливість більш систематизувати (класифікувати) насамперед конфлікти в
цивільному процесі, як перманентне його явище.
У теорії права А.М. Лобода віднаходить, що правова безпека, це,
насамперед, «…складова національної безпеки, зміст якої полягає у
правовому

регулювання

національних

інтересів

у

будь-якій

сфері

національної безпеки, правової захищеності національних інтересів, що
виникають у правовій сфері, а також захищеності права як визначального
регулятора суспільних відносин, створенні державними та недержавними
інституціями необхідних та достатніх умов для ефективного функціонування
правової системи; правова безпека особи, — на думку дослідника, — це стан
правової захищеності інтересів людини і громадянина, які виступають
суб’єктом безпекових правовідносин, від реальних та потенційних загроз у
будь-якій сфері національної безпеки, за якого забезпечується реалізація її
інтересів, гармонійний розвиток і баланс із інтересами інших об’єктів
національної безпеки, визначено їхній зміст;…» [165, с.11].
Іншими авторами, правова безпека характеризується як комплексне
явище, яке охоплює питання порядку звернення до суду, термінів звернення
до суду, сплати судового збору, одержання судового рішення. оскарження
судового рішення; конституційного звернення, прав громадянина при
затриманні, тощо [224].
Досліджуючи питання проблем конфлікту в цивільному процесі,
доволі продуктивною визначається позиція А.М. Лободи у тому, що
складовими інституту правової безпеки, містять не тільки правове
регулювання реалізації національних інтересів у правовій

сфері чи то

захищеність національних інтересів, що виникають у сфері правовідносин;
але й, захищеність процесів правотворення і право реалізації [165, с.11].
Отже «захищеність», як елемент інституту правової безпеки пов’язані із
двома процесами (а)правотворення та (б)правореалізацією.
Правоутворення у енциклопедичній довідці визначається як «…
відносно тривалий процес формування юридичних норм, що починається із
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визнання

державою

певних

повторюваних

суспільних

відносин,

усвідомленням їх правового регулювання, формального закріплення і
державного захисту юридичних процесів… » [52, с.600]. До того ж, об’єктом
правозакріплення, як елементу паротворення, виступають й ті суспільні
відносини, повторення яких не тільки потребує правового закріплення але й
захисту [52, с.602]. Очевидно, що такий аспект є врай актуальним стосовно
проблеми конфліктів у цивільному процесі, визнаначення, опреділення таких
правовідносин із подальшою законодавчою регламентацією, закріпленням у
ЦПК України. Наразі, судова практика, її стан, динаміка, неординарність,
дихотомічність, а, власне те, що така заснована на конфліктності, потреб
забезпечення безпеки процесуального права, дає можливість вказати на
очевидні

підстави

для

здійснення

процесу

правотворення.

Адже,

щонайменше відстежуються такі його елементи: (а)перманентно наявність
конфліктних ситуацій у цивільному процесі як усвідомлення стану проблеми;
(б)вироблення

звичаїв,

в

силу

неповноти

юридичної

процедури

(процесуальної форми) стосовно долання конфлікту в процесуальному праві
тощо.
Далі, стосовно «правозастосування». Правозастосування – це «…
особлива форма право реалізації, пов’язана зі здійсненням повноважень…
учасниками процесу правового регулювання з метою конкретизації й
індивідуалізації змісту правових норм і принципів у суб’єктивних правах і
обов’язках та забезпеченням їх фактичної реалізації…» [52, с.562]. Цікавим є
те, що така «забезпеченість» поєднується із процесуально-правовим
режимом, як специфічним станом правового регулювання відносин. Тому
тут,

правореалізація

«…характеризується

певним

спрямуванням,

інтенсивністю та специфікою сполучення задіяних регулятивних засобів, ...
принципами юридичного процесу, способами й засобами їх реалізації та
відповідними гарантіями…» [52, с.566]. Що це означає для проблем
«конфлікту» та «безпеки» в цивільному процесі? Це означає, що в процесі
реалізації,

юридичний

процес

(процесуальна

форма)

повинна
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характеризуватись тими принципами, повинна бути сповнена засобами та
способами, які в ході інтенсивності виникнення конфліктних ситуацій
спроможні були вирішити (врегулювати) конфлікт, забезпечивши таким
чином спрямованість правореалізації на безпеку у праві.
Водночас, у правовій доктрині відмічається думка про те, що
правоутворення, як процес творення права відбувався еволюційно протягом
тисячоліть (як свідомо, так і спонтанно), з урахуванням природної сутності
людини, що відбувається через взаємодію, комунікацію, співробітництво,
взаємоузгодження

поведінки

людей

шляхом

типізації

повторюваних

відносин у суспільстві і набуття ними нормативного значення [104, с.191].
Роль суду у процесі правотворення протягом всього історичного
розвитку правових систем розумілася неоднозначно. Діапазон підходів до
визначення такої ролі коливався від ототожнення суду з творцем права в
англосаксонській правовій традиції до органу, роль якого зводилась до «вуст
закону», тобто механічного застосування тексту закону, що виключає будьякі елементи правотворення. Це характерно для періоду панування
юридичного позитивізму часів Третього рейху і не лише [104, с.201].
Натомість сучасна система цивільного судочинства, в силу повноважень
судової влади, не здатна повною мірою системно домінувати над
виробленням

стратегії,

систематизації

та

усунення

конфліктів

та

забезпечення процесуальної безпеки. Це пов’язано із тим, що норми ЦПК
України в редакції 2017р. та з огляду на деяких інших джерел
процесуального права видають розмитими на сконцентрованими, не містять
системної мети та інститутів задля долання аномалій та конфліктів. Як
наслідок, процесуальні інститути безпеки (див. наукову статтю Я.Мельник за
2016р.) та конфліктне право не проявляються в доктрині права та в судовій
практиці як належне, проте останні, безумовно націлені на окреслений
сегмент у своїй діяльності.
Тому очевидно, що для сьогодення, роль суду в процесі правотворення
зростає, відбувається зближення підходів, притаманних англосаксонській та
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континентальній правовим системам [104, с.202], що є природнім. В Україні,
законодавець не наділив суд напряму компетенцією із творення права. Але
здійснення правосуддя – основної функції суду, з дотриманням принципів
верховенства права (справедливості, свободи, рівності та інших, у тому числі
щодо неможливості відмовити у правосудді з посиланням на відсутність
відповідної норми) де-факто вимагає від суду добудовувати право там, де
законодавець не зміг цього зробити або зробив з явним порушенням вказаних
принципів. Подолання прогалин у законодавстві, вирішення колізій,
невідповідність існуючих нормативних приписів основоположним правам
людини – це ті виключні випадки, в яких суд на підставі відповідної
аргументації може виступити як суб’єкт правотворення.

Хоча у деяких

випадках КС України може виступати в ролі «негативного законодавця»
[104, с.202].
Варто й зважити на позицію С.С. Алєксєєва стосовно того, що
визнання відомих правових ідей складовою частиною самої об’єктивності
матерії права дозволяє надати поглиблену трактовку ряду теоретичних та
практичних проблем в праві. І тут, відмічає вчений, не тільки стосовно
філософського порядку, але і тих, які відносяться до с особливостей
позитивного права, його специфіки як правової системи. Одна із них –
проблема п р о б л е м н о с т і права (а по суті конфліктності права в
об’єктивному значенні – Я.М.) [8, с.217]. Цікавим є те, що на думку вченого,
проблема

«проблемності

права»

доволі

суттєво

відображається

(відстежується – Я.М.) як зазвичай саме в судовій практиці. Проте така
практика, по великому рахунку, зі слів дослідника, розуміється доволі таки
вузько, догматично [8, с.218]. З чим варто погодитись.
Зрештою, так що ж саме розуміється під терміном «конфлікт», чи не є
він тим самим, внутрішнім відображенням змісту терміну «проблеми»?
Слово

«конфлікт» (conflictus)

перекладається

із

латинської як

зіткнення, удар, боротьба чи то бій [91, с.232]. Під «конфліктом» у
юридичній енциклопедії визначається зіткнення поглядів, інтересів, позицій
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та інше, що супроводжується конфронтацією, суперецництвом, конкуренцією
чи то протиборством його учасників. При чому виділяються різні його види,
причини, динаміка мотивація, способи вирішення. До одних із способів
вирішення конфліктної ситуації не безпідставно віднесено рішення судових
органів та вироки суду з кримінальних справ [438, с.335].
Далі, з юридичної точки зору, під «конфліктом юридичним»
(відсилається до значення терміну «конфліктологія юридична» – Я.М.)
визначається наука про причини, форму й динаміку соціальних конфліктів,
шляхи запобігання їм … [438, с.336].
У юридичній літературі слушно звертається увага на те, що грань між
колізіями в праві та юридичними колізіями є значною. Адже вони не є
співпадаючими категоріями. До прикладу, юридичні колізії, на відмінну від
колізій в праві, по об’єму значно ширші, адже включають в себе протиріччя
не тільки норм права, а й інших явищ. У сучасних дослідженнях, як
відмічають деякі дослідники, залишаються доволі таки варіативними
формулювання, які означають колізії в праві (це стосовно: «протиріччя норм
права», «колізії нормативно правових актів», «зіткнення норм права», тощо).
Тому виходячи із цього, підтримується ідея в потребі детальнішого
порівняння

юридичних

конфліктів

та

конкуренції

норм

права.

…

Конкуренція, як відмічається, виникає при необхідності конкретизації тих
правових норм, що мають абстрактний характер, стосовно до певного виду
суспільних відносин [1, с.152].
Також наголошується на тому, що слід звернути увагу на те, що
співвідношення колізій в праві та юридичних конфліктів носить більш
складний характер та залежить від розуміння саме природи юридичного
конфлікту [1, с.152].
А.В. Перишин, показово звертає увагу на те, що на сьогодні, в певному
сенсі, все більше стає прийнятним акцентувати увагу на конфліктній природі
права (до речі, конфлікт, як відмічає вчений, отримував в історії політичної
та правової думки доволі різні інтерпретації – «війна проти всіх» із акцентом
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на антогінізм індивідів, «класова боротьба», «повстання людини проти
держави», «відмирання держави», тощо). А юридична наука робить спроби
засвоїти конфлікти інтересів, або ж, дещо в обмеженому сенсі – пізнати
юридичні механізми вирішення спорів. На цій основі, вчений підкреслює, що
в процесі утворення права соціальна реальність повинна набути форм, які
придатні для правового регулювання. Тому правова форма, яка запозичена із
класично

методологічного

арсеналу,

повинна

отримати

найбільш

конкретизоване та наближений до соціальної реальності зміст [265, с.35–36].
С.В.Бобровник,

дослід

жуючи

генезис

юридичного

конфлікту

приходить до висновку у тому, що категорія «конфлікт» характеризується
такими основними ознаками як-от тим що: «…конфлікт порушує інтереси
суб’єктів або перешкоджає суб’єктам їх реалізувати; конфлікт має
двосторонніх характер, який має асиметрію суб’єктів, наявністю домінуючої
та підпорядкованої сторони; передумовою виникнення конфлікту є соціальні
протиріччя (порушення заборон, невиконання зобов’язань, зловживання
правами, відсутність взаємоповаги до іншої сторони; недобросовісна
конкуренція, тощо); залежно від походження (революційна та радикальна
концепція) та змістовно-функціональних особливостей конфлікт може
сприяти стабілізації суспільства, розвитку нових суспільних відносин або
призводити до дестабілізації, деструкції; конфлікт є процесом, що має
суб’єктивно-об’єктивний характер, де суб’єктивною складовою є поведінка
суб’єктів, а об’єктивною – соціальні суперечності… » [37, с.79–80].
Т.В.Худойкіна, звертає увагу на те, що юридична конфліктологія на
сьогодні розвивається як наукова, навчальна та практична дисципліна, і тому
повинна бути представлена за двома рівнями знань: теоретичним та
прикладним (технологічно-практичним). До прикладу, перший рівень на
думку вченої – складають безпосередньо теоретичні знання про специфічні
властивості та закономірності розвитку юридичного конфлікту, які повинні
бути направлені на важливий розвиток прикладного рівня юридичної
конфліктології. Натомість прикладний рівень – повинен бути представлений
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різними технологіями, по яким може діяти суб’єкт або третя особа
(технологіями змагального процесу, прогнозуванням конфліктів, переговорів,
управління, вирішення, попередження, прогнозування конфліктів у правовій
сфері, і т.д.), а також практикою застосування [401, с.162].
Отож, як бачимо, юридична конфліктологія сягає обсягу зведення у
відповідну доктрину, навчальну дисципліну, яка, в той же час, включає
теоретичний та практичний аспект, що заснований на елементах небезпеки,
загроз та ризиків, а саме – стосуватися безпекових елементів. При чому
останні пов’язанні як із поведінкою суб’єктів права (правомірною та
неправомірною; об’єктивно-протиправною та зловживанням правом), так і
стосуються об’єктивного його вираження, власне догми права та рівня
системного. Тобто, стосуватися системи тієї чи іншої галузі права.
Стосовно співвіднесення конфлікту до царини цивільного процесу, то
тут варто звернути більш детальніше увагу спершу на його дефініцію, після
чого, визначити особливості прояву конфлікту в цій галузі права.
Зокрема, якщо цивільний процес – це сукупність процесуальних дій
суду та інших учасників процесу, які здійснюється в установленому законом
порядку в процесі здійснення правосуддя в цивільних справах [419, с.9]; а
цивільне процесуальне право – сукупність правових норм, що регулюють
порядок розгляду і вирішення судом цивільних справ, тобто правосуддя в
цивільних справах [48, с.12]; – то і дії суду та учасників процесу, і
процесуальна форма що визначає порядок розгляду та вирішення цивільної
справи судом, зумовлені потребою долання в онтологічному сенсі процесів,
що ускладнюють здійснення цивільного судочинства, потребою усунення
неналежної поведінки учасників процесу, потребою відкидання неналежних
доказів у справі, потребою відкидання доказів недопустимих, тощо. Щодо
останнього, то тут, здалось вказати на зміст ст.ст.77, 78 ЦПК України, який
вказує на те, що «…суд, не бере до розгляду справи докази, що не стосуються
предмета доказування…» (ч.4 ст.77 ЦПК України); або ж, «… суд не бере до
уваги докази, що одержані з порушенням порядку, встановленого законом…»
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(ч.1 ст.78 ЦПК України). Отже, в противному разі, характер небезпеки та
загроз, які виявлятимуться у недотриманні таких процесуальних вимог
законодавця, стосуватимуться тих обставин і факторів, які спроможні
призвести до не правильного вирішення справи судом, до оскарження
рішення, до втрати процесуального часу, до обтяжливих обставин і для
системи цивільного судочинства, судової політики, тощо, зумовлених
можливістю підірвати авторитет судової гілки влади при здійсненні
цивільного судочинства, породження невдалої судової практики. Як бачимо,
модель проблеми здатна розширитись із однієї локальної проблеми до
системної.
Тому, дійсно, постає за очевидне, що цивільне процесуальне право, це
самен та галузь права, яка не тільки
вирішення

цивільних

справ,

«…визначає порядок розгляду і

установлюючи

для

кожного

суб’єкта

процесуальної діяльності права та обов'язки тобто міру можливої… » [407,
с.20] поведінки, але й «.. належної поведінки…». Належної вже в контексті
розширеного предмету правового регулювання поєднаного із без пековим
законодавством та конфліктним правом. Власне доповнену нормативноправовим регулюванням джерельної спеціалізованої бази нормативних актів,
норм (у тому числі процесуальних), зміст яких проявляє інший сегмент
об’єктів правового регулювання (прав, обов’язків, інтересів, принципів,
тощо).
Д.Я. Малєшин солідарний із думкою П.К. Анохіна у тому, що теорія
систем – це концепція дослідження певних об’єктів, які являють собою
системи. Ця теорія, з позицій дослідників, досліджує виникнення, існування,
зміну та розвиток різних систем природи, суспільства, мислення. Системою
може бути будь який об’єкт живої та неживої природи, суспільства та
наукова теорія, тощо [13, с.25]. За такого підходу, цікавим у даному аспекті є
те, що якраз кожна система має властивість до зміни, тобто, може мати
динамічну структуру. Така характеристика, може вказувати на впливи інших
процесів на систему, як сталу конструкцію. Такі процеси, очевидно, можуть
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бути викликані зовнішніми факторами та внутрішніми, які об’єктивно
потребувати змін.
Доволі схожою є позиція Д.Я. Малєшина. Він зауважує, що цивільний
процес, – на думку Д.Я. Малєшина, – не є виключенням, адже він являє
собою самостійну систему та одночасно є елементом правової системи, яка, в
свою

чергу,

є

частиною

соціальної

системи

[176,

с.25].

Отже,

взаємозалежність від стану інших систем спостерігається у можливості,
зберігається. Як і стає очевидним те, що подекуди, грань між різними
системами доволі умовна, умовна й автономність, тим більше, коли йдеться
про систему права в контексті макро-рівня юридичного процесу.
Водночас, варто погодитись із думкою Д.Я. Малєшина у тому, що
важливим видається те положення, що будь яка система – це сукупність
елементів, які упорядковані, володіють певною структурою, єдністю та
цілісністю, визнає першооснову; в процесуальних систем з точки зору
філософського обов’язковим елементом є ціль; інший критерій системи
(іншої системи) – це сукупність не тільки елементів але і зв’язків між ними
[176, с.27].
Продовжуючи мову про «цивільне процесуальне право», як самостійну
галузь права, можливо вказати і на те, що воно характеризується такими
елементами

процесуально-правової

(б)послідовністю

судової

матерії

процедури;

як-от

(а)чіткістю

(в)елементами

та

усунення

«проблемності» (конфліктності) ситуації, яка не могла б бути вирішена на
рівні реалізації матеріальних цивілістичних правовідносин. Водночас,
цивільний процес на макро-рівні не є повністю самостійним, адже зберігає
в’язку структуру із іншими галузями права. Як наслідок, така залежність,
припускає не тільки взаємопоєднання поєднання міжгалузевих принципів,
але й настання відповідних наслідків для його мікро-рівня, а саме, якості та
ефективності юридичного процесу цивільної процесуальної форми.
Зрештою, наявність юридичних конфліктів в цивільному процесі,
зумовлюють потребу для запиту стосовно питання: чи дійсно, враховуючи
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безпекові умови конфлікту, ми маємо справу із підгалуззю права чи, навпаки,
із інститутом права?
Так, С.С. Алєксєєв відмічає, що для кожної галузі характерні є три
основних ознаки: (а)структурні особливості (виражається через елементи:
юридична цінність певної спільності норм; властивість певної спільності
норм

взаємодіяти

з

іншими

галузями);

(б)юридична

своєрідність

(виражається через елементи: характер загального положення суб’єктів;
характер, що заснований на виникненні зміні та припинення правовідносин;
характер способів формування прав та обов’язків суб’єктів; характер мір
впливу (санкцій), способів, що заснований на процедурі застосування
санкцій; а також – особливий механізм правового регулювання; специфічні
галузеві принципи; наявність уособленого законодавства); (в)специфіці
предмета правового регулювання (особлива до правова необхідність
правового регулювання певних благ за відповідним методом) [6, с.131–134].
Звісно усі знаки права слід розглядати у єдності, що характеризує її як
уособлене існування як правової загальності та яке виражається в якості
головного, відносно замкнутого підрозділу системи права [6, с.135].
Отож як бачимо, при аналізі галузі права, нам не вдається віднайти
належність у конфліктному праві ряду таких елементів як ото – уособлене
законодавство, власний предмет правового регулювання, тощо. Але до
прикладу такий елемент як юридична своєрідність обумовлює своєрідну
специфіку для правового регулювання та відображається квазі-обставинами,
де права та обов’язки характеризуються немов би зв’язком певного
супутника «право на безпеку» до кожного права та обов’язку (постійне
обертання над ними) та наявністю впливу конфліктів (їх розмаїта палітра:
юридичного конфлікту, конфлікту в праві) та тих чи інших проблем, колізій
та аномалій на правове регулювання «безпроблемності» права як ідеї.
За таких обставин скоріш предметно звернути увагу на сутність
підгалузі права, як структурного елементу системи права, для того, аби
надати правове значення ряду феноменів та властивостей права, що
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охоплюють суть конфліктного права в широкому та вузькому розумінні,
вимагають надати пояснення до опре ділення аномалій, конфліктів, пробілів
та загрозливих станів, кризових станів, на які може «страждати» та чи інша
галузь права, її система; те, заради чого, останні зобов’язані уникати та
утримувати,

вдосконалювати

свою

форму,

систему,

заради

чого,

удосконалюються підходи до право розуміння та триває розвиток у праві.
тощо.
Натомість підгалузь права уособлюється в галузях права із значним
нормативним змістом. Підгалузі права формуються із групи родинних
інститутів, які входять в одну галузь права. Вони визначають собою
проміжкові сукупність норм між правовими інститутами та галуззю [286,
с.303].
Вслід за цим, С.С. Алєксєєв, аналізуючи позицію відомого правознавця
Хубера відмічає, що ті можливості, які надані суддям швейцарським ЦК, не
тільки виходять за межі традиційного розуміння тлумачення закону, але,
більше того, повинні розумітися як щось таке, що взагалі не повинно бути
обмежене доктриною тлумачення. Тому відповідаючи на сумніви в
надзвичайній «свободі судді», який повинен вирішувати справу так «як би
він був би законодавцем», вважає, суддя був би навіть більш вільним чим
сьогодні, коли від нього вимагають всі і вся визначати в порядку закону,
навіть коли це пов’язано із сумнівним мистецтвом тлумачення. Тому в
такому разі, він повинен визнати, що писане право має прогалини, які не
можливо заповнити тлумаченням [8, с.218].
Виходячи

вищезазначене,

слід

погодитись

із

думкою

деяких

дослідників у тому, що дійсно, слід розмежовувати усунення та долання
колізій в праві. Усунути колізію можливо тільки правотворчим шляхом, а її
долання здійснюють правозастосовні органи. При чому, в першому випадку
колізія зникає повністю, а в наступному випадку – а колізія залишається [1,
с.153].
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Чи можемо за таких обставин вести мову про те, що сам юридичний
конфлікт в цивільному процесі може бути або «усунутий» або ж
«подоланий»? Вважаємо, що може мати місце, як перший, так і другий
варіант розвитку/завершення подій. Тут, очевидно, вже йдеться про форму
вирішення

конфлікту.

Проте,

означені

кореляти,

очевидно

можуть

стосуватися різних судових процедур та наслідків. Але так чи інакше
«долання» чи то «усунення» конфлікт» стосується як правового регулювання
цивільних процесуальних правовідносин, так і процесуальних особливостей
забезпечення процесуальної безпеки цивільного процесу.
Зрештою, коли ми намагались більш детальніше з’ясувати зміст та
сутність понятійного апарату «цивільний процес», «цивільне процесуальне
право», то з’ясувалося, що правова природа «цивільного процесу» так чи
інакше заснована на ідеї та типології юридичної конфліктології (юридичного
конфлікту), в змісті якої, і лежить конфлікт соціальний, конфлікт
процесуальний, конфлікт матеріальний тощо. Такі конфлікти виражаються в
ході розгляду і вирішення судом цивільної справи у різних напрямках
правового регулювання, його забезпечення та, дістають різні форми
закріплення – асиметричні, симетричні; локальні та системні; ті, що
усуваються і ті, які долаються; ті, що стосуються цивільного процесу і ті, які
стосуються соціальної сфери, матеріального права;

правозастосування та

правореалізації тощо. Проте усі вони є складовою системи процесуальної
безпеки, оскільки впливають на юридичну процедуру та юридичний процес,
виникають/продовжують діяти/завершуються в цивільній процесуальній
формі.
Варто визнати і те, що без наукового обґрунтування та пізнання
юридичної природи конфліктів, повноцінно забезпечити точне, реальне та,
головне, правовий спосіб (форму) вирішення цивільного спору судом, є
складним завданням для суду. Як наслідок, інститут виконання рішення суду,
у такому разі, може носити проблемний характер, адже сторони цивільної
справи будуть намагатися й далі використовувати право як інструмент у
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протиборстві, спрямовуючи їх чергові ускладнення, породжуючи чергові
аномалій, але вже відносно виконавчого та інших цивілістичних процесів.
Самі ж системні недоліки цивільного процесу при неврахуванні умов
розвитку конфлікту в ході розгляду і вирішення цивільної справи, можуть
також неналежним чином позначатись на дії системи цивільного процесу, на
забезпеченості його безпеки.
Проблема має й інший вираз, характер. До прикладу, проаналізовані
підручники із цивільного процесу, не дають можливість віднайти тісний
зв'язок та механізм зі виявлення причин, контролю конфлікту в цивільному
процесі, механізмом та методикою його вирішення.
Це означає, що в ході вивченні навчального курсу «цивільне
процесуальне право», матеріал стосовно техніки виявлення конфлікту,
вирішення конфлікту, оцінки його, встановлення контролю над ним та
управління й усунення конфлікту, чи то його запобігання, визначення місця
його у процедурі забезпечення безпеки, залишається на описовому рівні в
межах усвідомлення юридичної процедури, процесуальної форми; а, по суті –
відсутністю умов для засвоєння будь якої професійно-зорієнтованої
спеціальної тактики та стратегії.
Щоправда, С.В. Васильєв відмічає, що урегулювання спору про право
– це спільні дії сторін, що сперечаються, щодо ліквідації існуючого
конфлікту (курсив власний – Я.М.). Суть урегулювання спору зводиться до
того, що особа, чиї права дійсно чи уявно порушені чи оспорюються, у
нормативно встановлений строк у писемній формі доводить свої вимоги з
дорученням відповідних документів до відома другої сторони. Остання ж,
розглянувши заяву, повинна в певний строк або задовольнити претензію, або
надіслати вмотивовану відмову [48, с.10].
Враховуючи те, що цивільний процес здійснюється переважно на
змагальних задах, то, відповідно, саме це й спонукає нас більш детальної
увагу в даному контексті.
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М.Я. Поліщук, досліджуючи питання медіації в цивільному процесі,
припускається

думки

стосовно

того,

що

«…співвідношення

понять

«конфлікт» та «спір», згідно якого конфлікт є поняттям більш широким,
оскільки охоплює усі причини, підґрунтя тих суперечностей, які виникли між
сторонами, а спір становить лише частину конфлікту і ті суперечності, які
мають характер правових вимог…» [274, с.6].
О.С. Ткачук, ведучи мову про «єдність судової практики», відмічає, що
однією із ознак, яка характеризує таку практики є те, що пізнається у
перешкоджанні об’єктивній появі конфліктуючих судових рішень [370, с.7].
Тобто, за такої позиції підкреслюється певне місце конфлікту в цивільному
процесі. Проте постає очевидною та обставина, яка вказує на іншу системну
процедуру долання конфлікту саме судовою практикою, власне – іншою
системою інструментів, які не завжди можуть бути співвіднесеними до
системи цивільного процесу. Це пов’язано із тим, що судова практика може
формуватися

не

межах

національної

системи

права,

а,

навпаки,

наднаціональної системи, до прикладу, права ЄС.
Попри це, О.С. Ткачук віднаходить за потребу «… впровадження на
національному рівні заходів щодо подолання колізій (конфліктів) юрисдикції
судів з точки зору їх спеціалізації і введення єдиного процесуального кодексу
для цивільного, господарського та адміністративного судочинства, а також
системи засобів подолання колізій судової юрисдикції…» [370, с.7]. Така
позиція, звісно, є доречною, адже співпадає із вищезазначеною нами позицію
стосовно регламентації процесуального конфлікту та його елементів
законодавчо, в силу правореалізаційних процесів та правотворчості. Але ж
спроба вплинути на цілковиту націоналізацію феномену конфлікту в
цивільному процесі не може дістати виправдання в силу того, що вітчизняна
система правосуддя пов’язана із іншою, наднаціональною (власне –
регіональною) системою правосуддя, яка, також корегує проблеми долання
конфліктів.
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В додаток до викладеного, цікавою є позиція Т.О. Лоскутова, який
досліджуючи проблеми теорії кримінального процесу доходить, що елементи
предмету правового регулювання у цій галузі, необхідно розмежовувати на
основні (головні), другорядні і факультативні (додаткові). Основними
елементами предмету регулювання, – на думку дослідника, – є права,
свободи і законні інтереси, другорядними елементами регулювання –
кримінальні процесуальні відносини, кримінальна процесуальна діяльність, а
факультативними – кримінальний процесуальний час і простір [166, с.7].
«Факультативність» предмету правового регулювання у питаннях системних,
макро- рівня, відіграють в цивільному процесі важливу роль, адже
визначають обсяг та простір поширення і взаємозв’язку із іншими системами.
Таким чином, з огляду на вищевикладене можливо спробувати
визначити й елементи системи цивільного процесу, котрі визначають
конфліктний його аспект. Такі елементи можуть бути позитивними та
негативними. А зокрема: (1)конкуренція норм, що мають абстрактний
характер. Це можуть бути різного роду оціночні поняття матеріального та
процесуального права; (2)конкуренція інтересів учасників цивільної справи;
(3)широкий

(потрійний)

предмет

правового

регулювання

цивільних

процесуальних правовідносин; (4)сама цивільна процесуальна форма, яка
містить інструменти долання конфлікту; або ж, яка не містить таких
інструментів; (5)недосконала юридична процедура, юридична конструкція
цивільного процесуального права; тощо.
Насамкінець, можливо констатувати і те, що конфліктне право є
елементом безпеки в цивільному процесі, а тому, правова (процесуальна)
безпека має підстави для виділення в окрему групу тих правовідносин, які
зумовлені

конфліктом,

аномаліями

–

це

правовідносини

цивільної

процесуальної безпеки. Цивільна процесуальна безпека характеризується як
складова частина захисту, охорони, які входить до структури концепції
національної безпеки України з точки зору макро- рівня процесуального
права.
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3.4. Інститут процесуальних ускладнень в цивільному процесі та
проблеми класифікації його факторів
Ідея цивільної процесуальної форми полягає у виконанні функцій,
покладених на цивільне судочинство саме так, аби забезпечити в ході
розгляду і вирішення цивільної справи, одночасно повноту кожної
процесуальної

дії,

її

чіткість,

послідовність

та

передбачуваність

в

процесуальних наслідках.
Проте у відступ від традиційних підходів до реалізації покладених
завдань на цивільну процесуальну форму, часто густо трапляються
обставини, які нівелюють її ефективність. На перший погляд, це може
стосуватися прояву певних несприятливих факторів, прогалин, аномалій, або
ж, закріплення в юридичнй конструкції циільної процесуальної форми тих її
елементів, які призводять до певної проблемності, пояснюються уразливими
станами в силу того, що можуть ігноруватися учасниками цивільного
процесу, або ж, упускатися судом як обов’язкова процедура; чи то, взагалі,
самі по собі не сприяють виконанню завдань цивільного процесу, досягнення
його мети тощо. Як наслідок – обтяжують, ускладнюють цивільну
процесуальну форму; порушуються цивільні процесуальні права в межах
права на доступ до суду, в мехах права на забезпечення вимог справедливого
суду.

Таким

чином,

причини,

тут

очевидно

можуть

бути

доволі

різноманітними, спричинені як об’єктивними, так і суб’єктивними умовами,
фаторами.
За таких обставин, в доктрині цивільного процесуального права,
переважною більшістю вчених (цивільними процесуальними школами),
цілком виправдано фокусується проблема на чинниках, які «ускладнюють»
або «унеможливлюють розгляд цивільної справи». На цій підставі їх
виділяють в окремий інститут, що дістав назву «інститут ускладнення в
процесі судового розгляду цивільних справ». Розглядається переважно як
стадійний інститут стадії судового розгляду (підручники за редакцією – М.Й.
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Штефана,

Київ,

2001р.;

Ю.В.Білоусова,

Хмельницький,

2006р.;

С.І.

Чорнооченко, Запоріжжя, 2005р.; М.М. Ясинка, Суми, 2013р., тощо) [428,
с.408; 405, с.168–169; 419, с.226–235; 408, с.425–446]. Іншими ж цивільними
процесуальними школами (до прикладу, вітчизняними), такий інститут дістав
іншу назву – «Закінчення провадження у справі без постановлення рішення»
(С.В. Васильєв, Харків, 2008р.). Тут, «ускладнення» переносяться ніби на
етап закінчення судом провадження у справі [48, с.263–264]. Деякі ж –
взагалі його не розглядають, не зазначають про його наявність ані в першому,
ані у другому випадку [49].
Водночас, не можливо полишити без уваги й дослідження, які
проведені у напрямку процесуальних ускладнень Г.І. Марунич [182, с.13–19;
181, с.76–79; 183, с.40–46; 184, с.125–129; 185, с.73–79; 180, 20с.]. Натомість,
дослідниця показовим у її дослідженнях є те, що вона конструктивно та
предметно, системно, звертає увагу на той проблемний сегмент, який
пов'язаний не стільки із узагальнюючим інститутом «ускладнення в
цивільному процесі», скільки із «затягуванням». Зятягуванням як певних
способів та наслідків, форм.
Натомусть, варто зауважити, що, по своїй суті, «затягування», як
розглядуваний феномен реалізації цивільних процесальних прав та обов’язків
(цивільних процесуальних правовідносин), так чи інакше не тільки
стосується, але й охоплюється проблемами прояву саме аномалій в
цивільному процесі, а предмет затягування, є не що іншим як елементом
безпекового феномену в цивільному процесі, адже є його об’єктом. Це
означає, що попри

раціональність дискусії в дослідженнях Г.І. Марунич

стосовно «затягування», все ж таки, дослідницею охопалюється лише маркорівень

юридичної

процедури

процесуального

права

в

цивільному

процесуальному аспекті. Як наслідок, не виділяється та залишаються
осторонь, феномен безпеки в цивільному процесі, його зв’язок із
негативними впливами на юридичну процедуру на макро-рівні, як і самі
проблеми забезпечення безпеки в цілому у галузі цивільного процесу.
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За таких обставин, наявність невирішених проблем в інституті
процесуальних ускладнень, доповнюються й проблемами «семантичного»
навантаження та з’ясування змісту терміну «ускладнення», слабкістю
встановлених «меж» цього інституту (адже різних запропонованих вченими
варіаціями він дедалі сягає різних сфер, і, як наслідок, не зрозуміло де саме
він починається та де закінчується), як і очевидного виникнення не на «стадії
судового розгляду» як і не «під час закінченням справи без ухвалення
рішення». Все це й вказує на не що інше як на те, що спостерігається
методологічна невивіренність системи доктрини цивільного процесуального
права,

її

неоднозначність.

Сумнівною

залишається

й

повнота

та

виправданість стану цього інституту на доктринальному рівні, що як
наслідок, негативно позначається на практичній його застосовності; а
особливо характерно – на ефективності цивільного процесу як системи. Яка
націлена на захист прав, свобод та інтересів.
Немало важливим постає й питання при фокусуванні уваги на тому, що
у вищезазначених позиціях, виділення інституту ускладнень в цивільному
процесуальному праві, визначення його ідейного навантаження на цивільну
процесуальну форму, якраз і спрямовує останню наче на виявлення тих
проблем, які стосуються причин, форм та наслідків недосягнення судом мети
під час здійснення цивільного судочинства. Відтак, акцентування уваги на
тому, що у цивільному процесі слід розгляди ускладнення саме стосовно «під
час розгляду» судом цивільної справи не коректним, малоефективним;
водночас, такі «ускладнення» стосуються аж ніяк не тих обставин, які
унеможливлюють здійснення правосуддя у цивільній справі в наслідок
ситуацій тільки стосовно розгляду справи, як стадії процесу. Адже очевидно,
що ситуації як із «ускладненнями» так і з «затягуваннями» тощо стосуються
неналежної

(а)юридичної

процедури;

(б)неналежного

виконання

процесуальних обов’язків, повноважень, в інших стадіях та провадженнях.
Аналізуючи цивільне процесуальне законодавство (ЦПК України в
редакції 2017р.), та враховуючи вище окресленні доктринальні доробки, стає
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очевидною та обставина, що даний інститут (так би мовити «процесуальних
ускладнень») дістає дещо іншого розуміння, в зв’язку з чим набуває
глибшого значення. Адже його сутнісний зміст дає підстави розглядати його
не тільки стосовно «судового розгляду» в позовному провадженні, але в
інших цивільних процесуальних провадженнях, іншими процесуальними
інститутами та стадіями цивільного процесу. Отже, проблема є більш
ширшою та багатограннішою . В слід за цим, очевидною є й та обставина, що
феномен «ускладнень» в цивільному процесі, слід більш детальніше
дослідити, звернувши увагу на особливості їх прояву та специфіку його
виявлення в інших інститутах, видах провадження, процесуальній стадії
тощо. По суті, науковий пошук слід зосередии на виявленні аномальності
цивільної

процесуальної

форми,

її

«слабких»,

незахищених

чи

то

неврегулюваних належним чином місцях. Відтак, предмет дослідження тут
один – ускладнення, які є наслідком чогось.., .. завдяки чомусь… тощо.
Водночас, враховуючи різність доктринальних підходів у науці
цивільного процесу, на нашу думку, слід спершу приділити увагу
семантичному навантаженню терміну «ускладнення».
Отоже, на сам початок, вважаємо за необхідне з’ясувати семантичне та
етимологічне значення терміну «ускладнення».
Так, семантичне значення слова «ускладнення» (ускладнений) походить
від латинського – «complicatus» [159, с.115]. В латинській мові, він скоріш
додичний із терміном «complicatu(m)», який означає «путанное (туманное,
темное)… (рос. – Я.М.)…» [91, с.218].
В українському словнику «ускладнення» пояснюється як «... дія за
значенням ускладнити і стан за знач. ускладнитися…» [384, с.489]; далі, він
навіть співставляється як – «… зміна в будові слова, внаслідок якої від
кореня відділяється його частина як суфікс, і тим самим воно стає
складнішим за будовою…» [360]. Отже, поняття «ускладнення» охоплюється
щонайменше трьома важливими складовими елементами: (а)дія; (б)стан,
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(в)зміна. Одночасно, спільно, такі елементи можуть становити такий
алгоритм розуміння, як – «дія, яка призводить до зміни певного стану».
Терміни

«ускладнення»,

«складність»

й

можливо

замінити

російськомовними словами, як-от «сложность, сложности, трудность», адже
вони фактично є їх синонімами. До прикладу, «сложности» тлумачиться як
«…то, что требует большого труда, усилий; затруднения, препятствия…(рос.
– Я.М.)» [362]. Саме ж «препятствия» як – «...то, что мешает, препятствует
движению… (рос. – Я.М.)» [285]. В латинській мові «odex», позначається як
«помеха, препятствие, запор, дамба, вал..» [91, с.685]. І знову ж таки,
«сложность» та «складний» охоплюється латинським словом «difficultas», яке
означає

«…затруднение,

неудобство,

трудность…;

затруднительное

положение, запутанные обстоятельства; .. недостаток, нехватка, нужда;
капризность, своенравие, тяжелый характер… (рос. – Я.М.)» [91, с.325].
З огляду на вищезазначене, слід констатувати, що зміна того чи іншого
стану викликається в силу певних негативних факторів, що спричиняють
ускладнення, вимощують бар’єри, спричиняють тяжких характер або ж
заблокують певний рух. До того ж, з огляду на етимологічне, семантичне та
смислове навантаження поняття «ускладнення», ми можемо віднайти певну
схожість його із таким станом як процес, процедура, а по суті навіть
співвіднести предметно до обставин, які є характерними у своїх проявляннях
в цивільному судочинстві, цивільній процесуальній формі. Зміст характерних
для «ускладнення» явищ, може навіть пояснювати правову природу
«зловживання правом», «колізій в праві», «аномалії в праві», «дефектів у
праві», «протиправної поведінки», тощо. Це вказує щонайменше на
очевидний зв'язок проявлення конфліктного права в цивільному судочинстві.
Показовим є і те, що предметно до цивільного судочинства «odex»,
«difficultas», «complicatus», окреслюють єдину спільну суть, а власне стан
цивільної процесуальної системи, форми що виражається в певній



Див.: [201, с. 120–132].
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об’єктивній чи суб’єктивній неспроможності своєчасно та ефективно
розглянути цивільну справу.
М.А. Придворов та В.В. Трофімов переймаючись дослідженням
правоутворення в соціально-правовому житті, приходять до висновку у тому,
що саме по собі конфліктне право можливо виділяти як систему обумовлених
конфліктними відносинами в соціумі юридичних норм, які містять юридичні
засоби, що направлені на регулювання (впорядкування) конфліктних
відносин між індивідами та організаціями, а також, між ними та правовими
приписами, якими й визначається міра дозволеної та правомірної поведінки
соціальних суб’єктів у суспільстві. Де, в слід за цим, самі негативні юридичні
засоби – це інструменти, функція яких є обмеження (якраз саме – через
стримування, долання та усунення) неправомірної активності взаємодіючих
суб’єктів, які детермінують підвищену конфліктність відносин в соціальних
системах (заборони, превенції, приписи, негативні санкції, ретроспективна
юридична відповідальність) [283, с.267].
Простає за очевидне й те, що в процесі правоутворення «ускладнення»
так чи інакше слід пов’язувати із природою «конфліктного права» в силу
того, що такі можуть співставлятися із процесом потреби впливу на той чи
інший конфлікт, його долання та «забезпечення правопорядку». Адже
«ускладнення» по своїй суті, якраз і спрямовані на певний вплив тих чи
інших негативних факторів на правопорядок як такий; вони ніби
ідентифікують

вплив

на

нормальний,

передбачений

цивільним

процесуальним законом розгляд і вирішення цивільної справи. Тому
ускладнення ніби здатні якраз вказати та проявити ті аспекти, в яких відсутні
нормальні передумови до визначеного процесу (процедури) розгляду
цивільної справи, в яких наявні прогалини, «пустоти», та те, що може
спонукати в кінцевому результаті правозастосування до аналогії, до
«рефлексу» вироблення судової практики, тощо. Відтак, генетично, такі
процеси вказують на проявлення «конфліктного права».

249

Співставляючи доктринальні позиції деяких вчених-процесуалістів, що
висловлювали свою позицію стосовно інституту процесуальних ускладнень в
цивільному процесі, не важко помітити й певну методологічну неточність.
Так, аналізуючи позицію деяких вчених у тому, що інститут
процесуальних ускладнень в цивільному судочинстві слід розглядати як
інститут «Закінчення провадження у справі без постановлення рішення»
(С.В. Васильєв, Харків, 2008р.), стає очевидним, що за такого підходу,
спостерігається дещо звужене бачення сенсу проблеми «ускладнень» в
цивільному

судочинстві.

Зокрема

за

таких

обставин,

проблема

«ускладнення» переносяться ніби на етап закінчення судом провадження у
справі та не стосується (не охоплюється) іншими стадіями, провадженнями,
тощо [48, с.262–264]. Інші дослідники, також по суті притримуються
подібного підходу. Адже також фокусують увагу на етапі «закінченні
судового розгляду без ухвалення судового рішення». При чому додатково
пов’язують цей стан

із «неможливістю або недоцільністю подальшого

розгляду справи по суті» (підручник за редакцією В.В. Комарова, В.А.
Бігуна, В.В. Баранкової, Харків, 2011р.). В наслідок таких обставин,
складається таке враження, що цивільна справа ніби закінчується в суді без
винесення судового рішення шляхом закриття або залишення без розгляду.
Щоправда, такий інститут розглядається й у стадії «судового розгляду
цивільної справи» [155, с.611]. Проте тут, як на нашу думку, постають за
доречне щонайменше такі питання: хіба в цивільному процесі не діє принцип
обов’язковості судових рішень?, і, чи такий не стосується закінчення справи
у так би мовити «без ухвалення рішення»?; наступне: рішення суду
виносяться тільки на стадії судового розгляду?, і, яка форма судових рішень
мається на увазі (ухвала, постанова, судовий наказ, рішення)?; зрештою: чи
дійсно є наявними питання «недоцільності судового переслідування», які не
стосуються «закінченням справи без ухвалення рішення», і чи тут наявні
«ускладнення»?, – відповідь скоріш є риторичною.
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У підручнику із цивільного процесу за редакцією М.Й. Штефана
(2001р.) зазначається, що ускладнення можуть виникати в судовому розгляді
цивільних справ та мати суб’єктивне та об’єктивне проходження і
стосуватися

(а)перешкодам

розгляду

справи

та

до

(б)неможливості

постановлення судового рішення [428, с.408].
В інших підручниках до того ж деталізується інститут процесуальних
ускладнень, наводяться форми ускладнення, які постають у вигляді перерви у
судовому засіданні, відкладенні розгляду справи, зупиненні провадження у
справі. При чому, дані форми підкріплюються певними ознаками відмінності
– підстави, строки, перебіги процесуальних строків, правовими наслідками
[405, с.168–169]. Що й заслуговує на увагу в силу деталізації правової
природи

ускладнень.

Натомість

і

даний

підхід

не

позбавлений

методологічних вад ідентифікації, з огляду на наступне.
Так, з огляду на вищезазначені доктринальні підходи як інституту до
категорії «ускладнення», можливо вказати на те, що дійсно, в науковонавчальній літературі пов’язують їх із такими інститутами як: «закриття
провадження у справі», «залишення заяви без розгляду», «зупинення
провадження у справі».
Аналізуючи норми ЦПК України в редакції 2017р., можливо виділити і
ті норми, які засновані на схожих ідеях щодо долання судом різного роду
ускладнень, під час розгляду і вирішенні цивільної справи, і, при чому, на
різних стадіях, за різних обставин та етапів, проваджень; відстежити
схожість, фактичну однотипність ознак (підстав, строків, їх перебіг;
процесуально-правовими наслідками для розгляду цивільної справи); як і
відстежити те, що вони стосуються дещо ширших меж. Адже та чи інша
норма цивільного процесуального права по своїй суті також виявляється
націленою на (а)правове регулювання ускладнень; (б)усунення ускладнень;
(в)доланні колізій, конфліктів та несприятливих для цивільної процесуальної
форми наслідків. Вказуючи при цьому ніби на більш ширшу межу та форму
інституту ускладнень в цивільному процесі.
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Тут, предметно до теоретичної характеристики суті норми цивільного
процесуального права доречно відмітити, що у процесуальній науці вони
пояснюються тим, що: (1)установлюються тільки державою й у вигляді
закону; (2)регулюють правові дії й відносини в сфері правосуддя; (3)мають
мету сприяти своєчасному, законному й обґрунтованому відправленню
правосуддя;

(4)забезпечені

можливістю

державного

примусу,

який

співставляється із іншими засобами впливу [117, с.19–20]. Особливістю
цивільних процесуальних норм є те, що рівень їхньої правової обов’язковості
завжди різний: адже вони можуть бути обов'язковими не для всіх суб’єктів
цивільних процесуальних правовідносин, а лише для якої-небудь однієї
групи учасників [117, с.19–20]. А С.І. Чорнооченко відмічає, що норми
визначають завдання цивільного судочинства, закріплюють принципи,
визначають коло осіб, які беруть участь у справі [419, с.28], тощо.
У теорії права виділяють також і охоронні норми, які очевидно повинні
мати своє місце і в цивільному процесі. Зокрема, як відмічається, охоронні
норми насамперед встановлюють вид і міру відповідальності за порушення
прав і за невиконання обов’язків [240, с.126]. В охоронній нормі описується
факт, який обумовлює її дію. Між фактом і дією, як відмічає В.С.
Ковальський, існує певний зв’язок. До прикладу, на думку вченого, в
охоронній нормі відображається те, що для правової реальності має бути не
бажаним, що є доволі цікавим. Вчений також додає, що ці норми є ніби
«нормами-загрозами». Проте не пояснює суть сфери «загрози», не поєднує
його її конфліктом, тощо.
У факті ж, як відмічає В.С. Ковальський – відображається те, що є
насамперед дійсним. В зв’язку із цим (поєднанням норми та факту,
реальності

та

бажаності

–

Я.М.)

вчений

віднаходить

тут

певну

суперечливість, але, не вдаючись у пояснення та дискусію, залишається все ж
таки прихильним у тому, що вона (охоронна норма – Я.М.) повинна
протидіяти хаосу, дезінтегративним процесам, занепаду правового порядку,
та несе в собі інформацію про належне. Зрештою, інститут охоронного права
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вченим уявляється як нормальні і належні у правовому житті системні
утворення, якими є доступне правосуддя, своєчасне виконання судових
рішень,.. захищеність [125, с.302], тощо.
По своїй суті, як на нашу думку, «суперечливість» яка виділена вченим
є цілком виправданою, пояснюваною та очевидною в силу того, що якраз тут,
при дослідженні охоронних норм, є проявлення іншого правового феномену,
іншої правової матерії, ідеї права, його граней та властивостей. На нашу
думку, йдеться про «безпековий сегмент» правосфери.
До прикладу, ст.9 Закону від 21.06.2018р. № 2469-VIII на суди
покладається функції контролю за виконанням рішень суду, як складової
забезпечення національної безпеки (ст.1 Законопроекту прийнятого у
другому читанні) [309], тощо. С.В. Васильєв відмічає, що функція контролю
своїм призначенням має здійснення конституційного і судового контролю за
законністю та обґрунтованістю рішень і дій державних органів і посадових
осіб [48, с.8]. До того ж, функцію судової влади пов’язують із розглядом
правових конфліктів [48, с.7]. А О.С. Ткачук (в межах докторської дисертації,
2016р.) виділяє п’ять функцій судової влади, а саме: правосуддя, установчу,
забезпечувальну, судового контролю, єдності судової практики…» [370, с.7].
Судовий контроль нами виділяється як елемент стадії виконання цивільних
процесуальних обов’язків (Мельник Я., автореферат канд. дисертації, 2013р.)
[197, с.4].
І так, з вищевикладеного постає наявною функціональна спрямованість
цивільного судочинства завдяки дії норм по «контролю», «забезпечуваності»
та «безпеці». Щодо останньої, то при детальному аналізі джерел цивільного
процесуального права нами відстежився значний нормативно-правовий
масив норм,

які регламентують та

задіюють

«право на

безпеку»,

«процесуальну безпеку» як право четвертого покоління у цивільному
судочинстві. Відтак, наведене вказує на не нащо інше як на замикаючий
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недоотриманий «пазл» (фактор, сегмент) в «методологічній прогалині»
охоронної функції права. Він постає як однин із не проявлених граней права.
До того ж, як відмічається в теорії права, охоронна функція права
полягає в тому, що право захищає соціальні цінності, блага, суспільні
відносини шляхом встановлення заборон, обмежень і покарань за порушення
заборон [240, с.99]. Зміст охоронної функції права на думку В.С.
Ковальського дістає вияв у всьому юрисдикційному процесі, в усіх його
складових,

які

мають

не

тільки

правовстановлюючий

та

правозабезпечувальний характер, а й стосуються матеріального права.
Система цієї функції. Правопримушувальні та право відновлювальні
компоненти, тобто стосується й процесуального права [125, с.303].
Отже, як «безпековий», так і «охоронний» сегменти присутні в
цивільному процесі. Це пов’язано із тим, що вони виступають у тісному
взаємозв’язку

із

цивільною

процесуальною

формою

в

контексті

«ускладнень». Адже роль охорони та безпеки для цивільної процесуальної
форми завжди лежить у площині її стабілізації. Це означає, що у цивільній
процесуальній формі слід виділяти об’єкт її правового регулювання, який і
повинен стосуватися та справляти безпосередній вплив на інститут
ускладнень в цивільному процесі: або проявляти самі ускладнення, або їх
нівіліювати, власне – скоріш і одне та інше. Така логіка юридичного процесу
у завданнях та меті цивільного процесу як окремої галузі праває. Також,
«охоронна» та «безпекова функція» права доволі подібні та змістом, проте не
однакові, адже, перша включає наступну.
Таким чином, екскурс у теоретичні доробки суті та особливостей
юридичного процесу, норм процесуального права, з’ясування охоронних
функцій права чи то ідей безпеки, постає за очевидне, що усі ці кореляти
переслідують

мету

своєчасності

відправлення

правосуддя,

його

забезпеченості необхідним інструментарієм – заходами примусу та іншими
заходами впливу задля досягнення завдань цивільного процесу.
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Їх квазі-мета – зберегти архітектоніку системи цивільного процесу,
процесуальної форми, як гарантію законодавця на безперешкодний та
послідовний захист цивільних прав, розгляд і вирішення судом цивільної
справи.
Враховуючи зміст та сутність форм «процесуальних ускладнень»,
можливо визначити й іншу особливість цивільних процесуальних норм, які
спрямовані на розвантаження цивільної процесуальної форми від негативних
чинників, від «блокування» процесу в ході розгляді цивільної справи, тобто,
націленні на усунення ускладнень поза межами інституту «судового
розгляду». Виокремлення таких цивільних процесуальних норм, повинно
слугувати підставою для розширеного сприйняття інституту ускладнень в
цивільному процесі.
Насмаперед, слід дослухатись до позиції В.С. Ковальського у тому, що
формування правових понять охоронної функції права не відрізняється від
процедури формування таких понять в інших галузях наукового знання. А
тому,

суть

методологічних

процедур

переважно

завжди

полягає

у

встановленні, набутті та формалізації знань про ознаки, що характеризують
це явище як типове, системне або випадкове [125, с.105]. Також, необхідно
бути солідарним із вченим і в тому, що однією із найважливіших рис
правосуддя, як і правової держави є визнання принципів законності та
верховенства права, а особливо (Я.М.) – правової безпеки особи [125, с.181].
За

таких

обставин,

для

надання

характеристики

цивільним

процесуальним нормам такого характеру, постає за можливе їх розрізняти за
певними елементами, які здатні підкреслювати їх особливу мету, зумовлену
процесуальною діяльністю суду стосовно «долання» ускладнень.
Отож, насамперед ознаки факту «ускладнення» повинні вказувати на
прояв «складностей», на вияв «незручностей», в ході передбаченого законом
алгоритмом в діяльності суду стосовно реалізації повноти того чи іншого
інституту, того чи іншого провадження, як і окремої процесуальної дії.
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До того ж, очевидно, що вони можуть бути тісно пов’язаним із іншим
процесуальним

інструментарієм

–

«строками»,

«стадіями»,

«провадженнями», «рішеннями», «наслідками». Показовим для пояснення
може стати приклад щодо того, що таке ускладнення викликано спливом
процесуального строку на реалізацію тієї чи іншої процесуальної дії, як
наслідок учасник процесу позбавлений можливості реалізувати процесуальне
право

чи

обов’язок,

адже

останні

завжди

пронизані

строковістю; 

неможливості перейти від однієї стадії до іншої; неможливості виявити місце
проживання для вручення судової повістки; неможливості набранням
рішення суду законної сили; неможливості проведення судового засідання в
зв’язку із масовістю (групою) учасників справи; неможливістю доручення
доказів або їх численність; тощо.
Варто й звернути увагу на наслідки від «ускладнень». Так, нами
відстоюється ідея у тому, що наслідки завжди знаходяться у причинному
зв’язку із невиконанням цивільного процесуального обов’язку. В той же час,
вони (наслідки недотримання реалізації обов’язків учасниками цивільного
процесу) можуть бути як негативними, так і умовно позитивними. Негативні
наслідки полягають в ускладненні розгляду цивільної справи як для суду, так
і

для

учасників

недотримання

цивільного

реалізації

процесу.

процесуальних

Умовно

позитивні

обов’язків

не

наслідки

спричиняють

ускладнень для суду та, навпаки, сприяють пришвидшенню розгляду справи.
Так, у зв’язку із неподанням доказів однією стороною, суд вирішує справу за
наявними у справі доказами тощо [197, с.11–12]. Але усі вони проявляють в
слід за невиконанням один інститут – інститут ускладнень в цивільному
процесі.
В той же час, досліджуючи інститут ускладнень в цивільному процесі в
контексті форм ускладнень та ознак їх відмінностей, характеру (охоронного,
безпекового), а також, поряд із наслідками, вважаємо, що було б
методологічно вірним вказати і на ще одну, додаткову грань цього правового
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стану, який дістав назву «прогалини у праві». С.С. Алєксєєв відмічає, що
прогалини у праві полягають у неповноті діючого законодавства, яка
виражається у відсутності конкретного правового припису по відношенню
фактичних обставин, що знаходяться у сфері правового регулювання.
Прогалини у праві являють собою по суті дефекти у виразі державної волі, її
оформленні, в новому чи то недостатньому використанні засобів юридичної
техніки, в матерії права [6, с.641, 642]. Отож неповнота нормативного
припису цивільної процесуальної норми (її часткову прогалину), може
слугувати саме тим фактором, який буде зумовлювати появу ускладнень у
сфері правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин. А
тому, є явищем скоріш проблем системи цивільного процесуального права.
До прикладу, п.4 ч.3 ст.274 ЦПК України визначено, що при вирішенні
питання про розгляд справи в порядку спрощеного провадження або
загального позовного провадження суд враховує категорію та складність
справи. Проте ні категорії справи ані питань, які б визначали «складність»
справи законом не визначено. Такі обставини фактично нівелюють принцип
правової визначеності, процесуальну форму та законний спосіб відправлення
цивільного судочинства в силу неможливості віддання переваги тому чи
іншому критерію, який би передбачив чітку поведінку суду, учасників
справи, тощо.
Проте питання прогалин в контексті інститут ускладнень скоріш
пояснюють одну із граней правоутворення (правоформування) ускладнення
із об’єктивної точки зору. Важливим є й наступний етап – це процес
заповнення прогалин. С.С. Алєксєєв відмічає, що їх заповнення є певною
формою (методом) застосування діючого права, при якому юридична справа
вирішується у відповідності до волі законодавця, яка не є наявною, але
виражена в конкретних юридичних приписах. Тобто, стає наявною
можливість конкретизувати юридичний регламент у відповідності до
фактичних обставин [6, с.648].
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Невиконання процесуального обов’язку як порушення норми права
слід

розглядати

як

процесуальне

правопорушення,

яке

полягає

у

недотриманні реалізації цивільних процесуальних обов’язків учасниками
цивільного процесу [197, с.11–12].
Отже, слід детальніше звернути увагу на чинники, які матимуть
процесуально-правове значення для інституту ускладнень в цивільному
процесі.
Зокрема, елементи «ускладнень» чи то «недоцільності розгляду
справи», доцільно розглядати ширше виходячи із: «неможливості розгляду
судом цивільної справи», «відсутності процесуального механізму розгляду
справи», «відсутності ефективного способу захисту прав», «неповноти норми
процесуального
досягненням

права»,

мети

«не

цивільного

сприяння

механізму

судочинства»,

розгляду

тощо.

До

справи

прикладу:

(1)неможливості розгляду судом цивільної справи з суб’єктивних причин:
може стосуватиметься неявки в судове засідання учасника справи (ст.223
ЦПК України), в результаті чого, суд, зобов’язаний проводити додаткові
процесуальні дії по відкладенню розгляду справи (чч.2, 3). Ускладнення
посилюються у тому випадку за дії даної норми, коли у цивільній справі
наявна процесуальна співучасть (активна, пасивна, змішана – ст.ст.50, 188
ЦПК України), в силу групового позову, тощо. Адже тут очевидні елементи
ускладнення – перебіг процесуальних строків, відсутність можливості
оптимізувати процесуальну форму, тощо, які проявляються наступних
наслідках: у неможливості розглянути справу у встановлений строк, перейти
від стадії до стадії, тощо; (2)неможливості розгляду судом цивільної справи з
об’єктивних причин: відсутності процесуального механізму розгляду справи
– у випадку якщо суд доходить висновку, що закон чи інший правовий акт
суперечить Конституції України (ч.6 ст.10 ЦПК України);  (3)відсутності
ефективного способу захисту прав – у випадку застосування заходів
процесуального примусу, а зокрема видалення із зали судового засідання


Див.: [204, с.27–30].
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сторін у справі (ст.145 ЦПК України), елементи ускладнення є відсутність
можливості

забезпечити

змагальний

процес,

реалізувати

принцип

безпосередності, диспозитивності, тощо. Наслідками такого застосування
процесуальних заходів примусу – є неможливість постановити законне і
обґрунтоване рішення (ст.263 ЦПК України); накладення штрафу як засіб
процесуального примусу (ст.148 ЦПК України) – адже, до прикладу,
виходячи із п.1 ч.1 цієї статті невиконання процесуальних обов’язків може
мати різні та одночасні наслідки, в той же час не визначено їх перелік (є
цивільні процесуальні обов’язки диспозитивні,  як бути у такому разі?);
строки

виконання,

повторність

невиконання,

повторність

чинення

«зловживання, об’єктивної протиправності, протиправності поведінки»,
тощо; – за обставин, коли у випадку, якщо закон або договір не визначають
ефективного способу захисту порушеного, невизнаного або ос пореного
права, свободи чи інтересу особи, яка звертається до суду, суд відповідно до
викладеної в позовній заяві вимоги такої особи. Може визначити у своєму
рішення такі спосіб захисту, який не суперечить закону (ч.2 ст.5 ЦПК
України). Однак, як бути, коли в процесі розгляду справи виявилось
порушення ст.6 ЦПК України одним із учасників справи у відношенні до
способу захисту судом такого права. Свободи чи інтересу? Отже, наявні
ускладнення, які спонукають суд до здійснення додаткових процесуальних
заходів, які можуть мати неефективні наслідки; (4)неповноти норми
процесуального права – ст.16 ЦПК України визначено, що сторони вживають
заходів для досудового врегулювання спору за домовленістю між собою або
у випадку, коли такі заходи є обов’язковими (ч.1). Акцентується увага на
обов’язку поновити права особами які їх порушили не чикаючи пред’явлення
претензій та позову (ч.2). Неповнота, яка ускладнює провадження у цивільній
справі полягає у тому, що не вдається віднайти в процесуальному
законодавстві «форму» пред’явлення претензій, її зміст, порядок надіслання,
час після якого виникає право на пред’явлення позову, тощо. Адже у даному


Див.: [197, с.9–10].
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випадку йдеться про обов’язок, і якщо так то якому учаснику справи та із
яким процесуальним статусом він належить (позивачу, відповідачу, третій
особі, групі осіб, позивачу-відповідачу, відповідачу-позивачу)?; (5)не
сприяння

механізму

розгляду

справи

досягненням

мети

цивільного

судочинства – ст.251 ЦПК України закріплено обов’язок суду зупинити
провадження у справі. Норма очевидно стосується інституту «ускладнення» в
цивільному судочинстві на перший погляд в класичному розумінні. Проте
ускладнення з підстави неповноти норми тут проявляється у тому, що п.6 ч.1
цієї статті законодавцем вжито термін «об’єктивна неможливість» розгляду
справи до вирішення в порядку конституційного провадження, цивільного,
господарського чи то кримінального судочинства… і т.д. А далі, суду
забороняється послатись на об’єктивну неможливість розгляду справи у
випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини
(факти), які є предметом судового розгляду.. Такі обставини викликають
сумнів у об’єктивності та законності рішень суду, з іншого боку – відсутність
правової визначеності а вслід за цим спричинення системних ускладнень, їх
посилення..; (6)неможливості виконання рішення суду – в силу провадження
по постановленню додаткового рішення суду (ст.270 ЦПК України),
виникнення проблем із потребою роз’яснення рішення суду, або його
неналежного роз’яснення (ст.271 ЦПК України), не можливості повного
виконання рішення суду; не можливості здійснення інституту екзекватури в
силу тих чи інших обставин (ч.2 ст.468 ЦПК України); тощо.
Зрештою, з огляду на доповнений перелік слід задатись питанням: чи
може суд розглянути справу у зазначених випадках? Чи може досягнути мети
цивільного судочинства, а бо ж виконання його завдань?, – звісно ні. Це
вказує не на що інше як на наслідки. Отож, наслідки від процесуальних
ускладнень в широкому розумінні стосуються (а)неможливості досягнути
мети

цивільного

судочинства;

(б)неможливості

виконання

завдань

цивільного судочинства; (в)неможливості виконання функцій цивільного
судочинства,

(г)неможливості

встановлення

судового

контролю

над
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процесуально-правовою ситуацією; (д)неможливістю забезпечити безпеку
цивільного

судочинства,

(ж)неможливості

забезпечити

ефективність

цивільного судочинства, тощо.
У вузькому сенсі, наслідки стосуються (а)неможливості реалізації
цивільних

процесуальних

прав

та

обов’язків

учасниками

справи;

(б)неможливості реалізувати процесуальний інститут.
В той же час, з огляду на ті чи інші процесуально-правові ситуації,
вище зазначені норми вказують на те, що можуть бути застосовними
фактично на різних стадіях цивільного процесу і, при чому з певними
особливостями. Це й дає підстави прийти до попереднього висновку у тому,
що інститут «ускладнень» в цивільному процесі не відноситься суто до стадії
судового розгляду, а тому не є суто системним елементом особливої частини
цивільного процесуального права, а, скоріш – до загальної. Також він
охоплюється широким змістом, в основі якого лежать ідея та норми про
«перепони», про їх «долання», як і те, що він є застосовним до широкого
загалу та чине усіх стадій і проваджень цивільного процесу. Це пояснює
першу методологічну проблему доктрини цивільного процесуального права,
її неповноту та суттєву прогалину. Також, інститут процесуальних
ускладнень є ширшим за тим змістом (від того, в якому стані він існував до
прийняття нового ЦПК України в редакції 2017р.), яким його описували в
цивільній процесуальній доктрині досі, враховуючи стадійність, етапність,
навантаження та завдання, тощо.
Самі ж критерії «недоцільності розгляду справи» та «закінчення справи
без постановлення рішення суду» є скоріш ознаками самостійного
комплексного

«інституту

процесуальних

ускладнень,

які

становлять

типізацію класифікуючи факторів видів процесуальних ускладнень. Тому
самі процесуальні ускладнення слід

розглядати значно ширше, що

викликано багатогранним змістом та напрямками.
З огляду на зазначене, можливо помітити, що об’єкт «ускладнення»
переноситься до обставин, що пов’язані із такою властивістю цивільної
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процесуальної

форми,

яка

характеризується

наче

«процесуальною

неможливістю»; властивості слабкості і механізму правового регулювання та
цивільної

процесуальної

системи

забезпечити

функції

цивільного

судочинства, як і неспроможності процесуальної форми бути послідовним та
передбачуваним.
Очевидно цьому не стільки передують, як наявні процесуальні
«бар’єри», «блоки», тощо, які містяться у самих норма, провадженнях та
стадіях, власне – судових процедурах.
За таких обставин процесуальний механізм не є досяжним щодо
забезпечення ефективності, процесуальна форма ніби нівелюється у
процесуальний (передбачений законом) спосіб.

По суті,

аналізуючи

цивільний процесуальний закон, ми можемо вказати на наявність дії певної
«сітки процесуальних негативних факторів», що у відносно законний
процесуальний спосіб здатні «блокувати» процедуру розгляду судом
цивільної справи та її вирішення; як і здатні досягнення нівелювати мету
цивільного судочинства.
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Висновки до Розділу 3

1.

Під процесуальними аномаліями в цивільному процесі слід

розуміти ті кореляти, які зумовлюються нетиповими станами та процесами
розбалансування, не належного забезпечення правового регулювання
процесуальної форми та інструментальної спроможності системи цивільного
процесу, що засновані на факторах ризиків, проявлення конфліктів, фактів
зловживання правом та процесуальних правопорушень, як і прояву
ускладнень в цивільному процесі, або ж, витікають із прогалин та колізій
цивільного процесуального законодавства, стосовно яких і слід забезпечити
стан безпеки особливим процесуально-правовим режимом.
Феномен аномалій в цивільному процесі є процесуальним явищем,
адже зумовленим онтологічною суттю цивільного процесу. Аномалії в
цивільному процесі часто викликані неналежністю юридичної процедури та
юридичних конструкцій, відхиленнями від норми у поведінці учасників
цивільного процесу, відхиленнями від виконання завдань та мети цивільного
процесу, загальної закономірності його розвитку (як особливого юридичного
процесу розгляду та вирішення цивільної справи судом). Обґрунтовується
позиція стосовно того, що як правило, саме аномалії цивільного процесу є
причиною багатьох проблем в цивільному процесі. Доводиться, що цивільна
процесуальна форма, як частина юридичного процесу, покликана виявляти
аномалії цивільного процесу, завдяки процесуального інструментарію, їх
ідентифіковувати та бути здатною їх долати, усувати тощо.
За таких обставин слід виділяти типологію прояву найбільш значимих
та найбільш загальних аномальних форм, які є характерними для цивільного
процесу. Наявність аномалій в цивільному процесі об’єктивує потребу
встановлення судового контролю за їх ідентифікацією; вказує на потребу
задіяння процесуального інструментарію задля їх нейтралізації та долання.
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Феномен аномалій цивільного процесу об’єктивує підстави виділяти їх
в окремий комплексний процесуальних інститут цивільного процесу, який
повинен знайти місце в доктрині цивільного процесуального права.
До суміжних феноменів аномалій в цивільному процесі слід відносити
інститут прогалин та колізій цивільного процесуального законодавства, до
похідних – зловживання правом та затягування процесу.
Цивільний процесуальний ризик слід розуміти через наявність

2.

ряду факторів, обставин, умов, процесів та станів (у тому числі їх
сукупність),

які:

характеризуються

процесуальної форми

(в

проявом

правової

невизначеності

змагальному доказовому процесі зокрема);

проявляються через незбалансованість цивільної процесуальної форми, яка
характеризується

неспроможністю

забезпечення

належного

правового

регулювання цивільних процесуальних правовідносин, в силу чого, в
учасників цивільної справи є можливість ускладнити хід розгляду справи з
об’єктивних та суб’єктивних причин; проявляються через відсутність
можливості

визначити

судом

межу

процесуально-доцільної

та

необхідної/достатньої поведінки учасників цивільної справи, спрогнозувати
та передбачити повноту процесуальної діяльності в межах тієї чи іншої
судової процедури; передбачити та спрогнозувати виконуваність рішення
суду.
Ризики

є

аномальними

факторами

цивільного

процесу,

адже

характеризують стан цивільної процесуальної форми, норм цивільного
процесуального права та поведінки учасників цивільного процесу як такі, що
вказують

на

відсутність

можливості

визначити

межі

процесуальної

діяльності учасників цивільного процесу, передбачення процесуального
алгоритму дій учасника цивільної справи.
Тому, з одного боку, слід вважати, що фактори ризику можуть
засновуватися на неналежній юридичній процедурі та юридичній конструкції
змісту цивільної процесуальної форми (тобто з об’єктивних передумов), або
ж –

випливати із збігу процесуально-значимих обставин, що не дають
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можливості суду при розгляді та вирішення цивільної справи спрогнозувати
чи то передбачити межі та обсяг процесуальної поведінки по виконанню
цивільних процесуальних обов’язків та реалізації цивільних процесуальних
прав (тобто, стосуватися суб’єктивних передумов появи ризику).
Моментом виникнення ризику вважати (а)цивільні процесуальні
системні обставини, що обумовлені недосконалістю юридичного процесу та
його

конструкцій,

(б)як

і

наявність

тих

факторів,

що

спроможні

дестабілізувати цивільну процесуальну форму через зловживання правом,
вчинення процесуальних правопорушень та, прояву (в)інших аномальних
факторів в цивільному процесі учасниками цивільної справи, обумовлених
юридичними фактами та фактичними санами.
Сутність ризику обумовлюється його рівнем, що визначає його ступінь,
в силу наявності несприятливих факторів, що здатні вплинути на нормальний
перебіг розгляду та вирішення судом цивільної справи.
Оцінювання судом ризику під час здійснення цивільного судочинства
може слугувати підставою для обмеження реалізації учасниками справи своїх
процесуальних прав та обов’язків, які визначені цивільним процесуальним
законом, та, коли такі обмеження щодо таких прав та обов’язків не
заборонені Конституцією України.
Сенс феномену передбачення та прогнозування початку та кінця
правовідносин у будь якому правотворчому процесі полягає у сприянні
ефективної реалізації правозастосовного процесу, а саме: з одного боку,
процедура передбачення окреслює самі фактори ризику, які є елементами
сфери безпеки, з іншого боку – надає можливість суду більш ефективно
забезпечити реалізацію судової влади по контролю та управлінню ходом
розгляду і вирішення цивільної справи.
3.

Під

«конфліктом

у

цивільному

процесі»

слід

розуміти

процесуальне протистояння учасників цивільної справи, що засноване на
принципі змагальності, зумовленого процесом доказування, при реалізації
цивільних процесуальних прав, свобод та інтересів стосовно предмету
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цивільно-правового спору, а також, стосовно тлумачення та застосування
норм права.
Конфлікт у цивільному процесі є аномальним феноменом цивільного
процесу тому, що спрогнозувати та передбачити його розвиток, обсяг та
зміст, наслідки та долання у полі законодавчої регламентації правового
регулювання

цивільних

процесуальних

правовідносин

не

видається

можливим у достатній мірі, а також тому, що конфлікт є причиною
дестабілізації

цивільної

процесуальної

форми,

породжує

проблеми

належного правового регулювання цивільних процесуальних відносин. В
наслідок цього, цивільна процесуальна форма потребує стабілізації та
корекції завдяки оперативним діям головуючого судді, скерованим на
забезпечення контролю по виниклій процесуально-правовій ситуації. На цій
підставі, слід прийти до висновку стосовно того, що онтологічна сутність
цивільного процесу вказує на необхідність застосування судом спеціального
методологічного інструментарію при розгляді й вирішенні цивільної справи,
який повинен бути спрямований на усунення та долання конфлікту виключно
у процесуально-правовий спосіб та формі, через: (а)схилення судом сторін
цивільно-правового спору до процедури примирення; (б)створення належних
умов судового контролю над конфліктом, із подальшим його нівіліюванням
та завершення внаслідок або (а)вирішення справи по суті, чи то
(б)локального вирішення конфлікту охопленого окремим процесуальним
інститутом, окремою процесуальною дією.
Сама ж перманентність стану конфлікту обумовлюється специфікою
конкретного спору про право (в позовному провадженні – про визнання, про
присудження, перетворювальні позови), спору про факт (в окремому
провадженні), кількістю учасників цивільної справи (за процесуальної
співучасті та без такої; за груповими позовами та без таких), як і тією чи
іншою категорією цивільної справи (про відібрання дитини, про стягнення
аліментів, про розірвання шлюбу, про вселення/виселення, про розірвання
договору, про відшкодування шкоди, про стягнення боргу тощо), від якої і
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залежить «рельєф» конфлікту. За таких обставин, дисертантом пропонується
поділяти конфлікти на (1)ті, які долаємі процедурою примирення, та (2)ті, які
не долаємі в межах процедури примирення, у процесуальний спосіб та формі;
та

(3)визначені

(4)невизначені;

(5)прогнозовані

та

(6)непрогнозовані

(здебільшого в позовному провадженні); (7)реальні та (8)потенційні;
(9)керовані та (10)не керовані судом; (11)симетричні та (12)асиметричні за
юридичною процедурою та юридичною конструкцією.
4.

Інститут процесуальних ускладнень в цивільному процесі слід

розуміти як особливий стан неможливості здійснити судом повноцінний
(належний) механізм правового регулювання цивільних процесуальних
правовідносин

та

досягнення

мети,

виконання

завдань

цивільного

судочинства, в силу виникнення об’єктивних та суб’єктивних обставин,
спонукаючих суд до необхідності витрачання процесуальних засобів на
долання процесуальних аномалій у формі – процесуальних правопорушень,
зловживань

правом,

об’єктивно-протиправної

поведінки,

затягування

цивільної справи; як і таких, які не пов’язані із деструктивною поведінкою
учасників цивільної справи, а пов’язані із усуненням процесуального
конфлікту

заснованого

на

змагальних

засадах,

нейтралізації

(доланню/усуненню) ризиків, небезпек та загрозливих факторів, доланню
законодавчих прогалин, зорінетованих на концепт безпеки; випливають із
недосконалості юридичної процедури та юридичних конструкцій цивільної
процесуальної форми.
Наслідки процесуальних ускладнень в цивільному процесі слід
розуміти у двох додаткових підходах: (1)в широкому розумінні як такі, що
стосуються (а)неможливості досягнути своєї мети цивільним процесом;
(б)неможливості виконання завдань цивільного процесу; (в)неможливості
виконання функцій цивільного процесу; (г)неможливістю забезпечити
безпеку цивільного процесу у формі належного режиму реалізації цивільної
процесуальної форми, (д)неможливості забезпечити ефективність цивільного
процесу тощо; (2)у вузькому сенсі, як такі, що стосуються (а)неможливості
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реалізації цивільних процесуальних прав та обов’язків учасниками справи;
(б)неможливості

реалізувати

процесуальний

інститут;

(г)подолати

процесуальний конфлікт; (д)неможливості встановлення судового контролю
над процесуально-правовою ситуацією (поведінкою учасників цивільного
процесу) тощо.
Інститут ускладнень в цивільному процесі, стосується не тільки
розгляду цивільної справи, як і не тільки обмежується зупиненням
провадження у цивільній справі, чи то оголошення перерви, відкладення
розгляду, але й може бути виражений і через фактор неможливості долання
процесуальною формою певних прогалин, неточностей, колізій, інших
аномалій, що витікають із системного макро- та мікро- рівней цивільного
процесу, цивільної процесуальної форми у цілому.
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РОЗДІЛ 4
МІСЦЕ ФЕНОМЕНУ БЕЗПЕКИ В ДЖЕРЕЛАХ (ФОРМАХ)
ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

4.1.

Особливості нормативної об’єктивації феномену безпеки в

джерелах (формах) цивільного процесу
Конституційна природа забезпечення права на судовий захист
цивільних прав, як і його правового регулювання, характеризується
багатогранною та різноаспектністю концепції, що пов’язано із специфікою
системи цивільного судочинства та його метою.
Проте на сьогодні, рівень процесуально-правового навантаження, щодо
закріплення та взаємозв’язку феноменів «забезпеченості правопорядку», із
«правом на безпеку» під час захисту в джерелах (формах) цивільного
процесуального права, як уявляється, є доволі неординарним.
Як уявляється, такі обставини можливо пояснюються розпорошеністю
та невизначеністю феномену термінології «забезпечення» та «безпеки» в
джерелах (формах) цивільного процесуального права. Власне, з двох позицій:
як приналежності до змісту джерела (форми) права «переносити» ідею
безпекового аспекту в структуру норми права (на системному, технічному
рівні), та, в цілому, регламентувати правове регулювання за безпековим
«сценарієм», тобто, проголошувати ідею безпеки права у правовідносинах,
фактах, суб’єктах через нормативне закріплення та регулювання.
Звісно, можливо певною мірою попередньо погодитись і з тим, що
проблематика стосуватися способом викладу тієї чи іншої норми права,
ієрархією самих джерел (форм) права в системі права, бути пов’язаною із
семантикою, юридичною технікою та юридичним навантаженням на
приватні та публічні начала.
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Характеризуючи ступінь розробленості проблем джерел (форм) права,
доволі показовими є дослідження тих дослідників, які надають можливість
комплексно уявити суть проблеми нормативно-правового забезпечення
регулювання тих чи інших правовідносин. До прикладу, контексті: правових
режимів у праві – І.О. Соколовою [343], А.В. Косаком, А.В. Малько, М.І.
Матузовим, І.С. Барзіловою, та інш [281, с.8; 173, с.16–29]; стосовно
процесуальних режимів – С.І. Чорнооченко [419, с.10], І.М. Спіциним [354,
с.71]; в контексті джерел (форм) права – П.М. Балтаджи [20], О.В.
Підлубною [263], С.В. Шевчуком [423]; щодо феномену «безпеки» –
В.Гусаровим [87, с.263], Г.Гальке [72, с.2–8], О.В. Олійником [244, с.280–
288], Л.В. Радовецькою [320], В.А. Манжолою та О.Л.Хилько [178, с.3], А.Б,
Логуновим [187], тощо.
Проте все ж таки, незважаючи на важливість проведених досліджень,
чітко скласти уяву про розуміння дефініційних особливостей нормативного
закріплення

феномену

спільнопов’язаності

із

«безпеки»

та,

що

процесуальними

особливо

категоріями

важливо,

джерел

її

(форм)

цивільного процесу, чи то, навпаки, виділення та віднесення до джерел
безпосередньо цивільного процесу тих, які регулюють «безпековий» аспект,
як

на

доктринальному

(науковому)

рівні,

так

і

на

нормативно-

регламентаційному, нажаль, належним чином без додаткового дослідження
не можливо.
Тому означена проблема й становить як значний теоретичний, так і
практичний інтерес подальшого дослідження.
Як справедливо відмічає Н.М. Пархоменко «…при розробленні
методологічних засад дослідження джерел права, насамперед, необхідно
звернути увагу на об’єкт дослідження – право, зважаючи на специфіку
суспільних відносин, які воно регулює…» [260, с.10]. Тобто, слід звернути
увагу на предмет регулювання тих суспільних відносин і його специфіку, які
стосуються безпосередньо (охоплюються) цивільним судочинством.
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При чому, дослідниця зазначає, що у зведенні права виключно до
природних прав людини, обґрунтуванні непотрібності й необов’язковості їх
відображення у законодавстві, запереченні або недооцінці впливу державної
влади на правоутворення і право реалізацію [260, с.10]. Водночас, Н.М.
Пархоменко солідарна із Д.А. Керімовим у тому, що використовуючи нові
методологічні підходи, необхідно, щоб вони ґрунтувалися на принципі
додатковості, а не на зміні одного уявлення на інше. Підходи й методи, при
цьому, повинні доповнювати один одного для цілісного відображення
правової реальності й вироблення продуктивних знань про неї [210, с.146;
260, с.12].
Н.М.

Оніщенко

та

Н.М.

Пархоменко

розглядаючи

проблему

стабільності нормативно-правових актів звертають увагу на необхідності
виділення ряду найбільш суттєвих ознак, від яких така стабільність залежить.
До прикладу, розділяючи думку інших авторів про рецепцію стабільності
закону, вчені виділяють пені (а)властивості стабільності закону як явища
(тобто його сутність). Посеред таких вчені відносять верховенство закону;
нормативну цінність та офіційність, і, що цікаво – юстиціабельність –
захищеність закону, що має забезпечуватись певними заходами примусу.
Наступною є ознака (б)властивості, що відображає рівень досконалості
закону. Її зміст ґрунтується на соціально-науковій (соціальній зумовленості;
науковій обґрунтованості, моральності, ресурсозабезпеченості); юридичнонаукових властивостей (законність, фундаментальність, що означає ступінь
відповідної регламентації, виражає урегульованість найбільш важливих
суспільних відносин; системність закону, що виражає внутрішню та
зовнішню узгодженість; техніко-юридичну забезпеченість; високу якість;
доступність; пряму дію).
Замикають
(в)властивості,

ознаки
що

стабільності

відображають

нормативно-правових

результати

реалізації

закону

актів
та

забезпечують його стабільність через – реальність, тобто фактичне
перетворення в життя та тривалість дії (динамічність) [138, с.5; 248, с.92–93].
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Отже, як стає очевидне, за суттю виділених ознак стабільності
нормативно-правових актів, їх зміст зорієнтований перш за все на певну
нормативну (системну) забезпеченість, яка проявляється чи то потребує
проявлення та врахування з огляду на ту чи іншу форму, процедуру,
контроль, тощо. В діалектичному сенсі «форма – це те що тримає (М.
Мамардашвіллі)» [110, с.222]. Особливо цікавим видається в без пековому
сенсі стосовно нпа як об’єкту забезпеченості такий елемент як «захищеність
закону та забезпеченість його заходами примусу». За таких умов на
нормативно-правовому рівні як думається виділяється замкненість кола
належного нормативно-правового інструментарію що покликаний довершити
врегулюванність цивільної процесуальної форми.
Адже в доказ цього, слід предметно вказати на позицію Н.М. Оніщенко
та Н.М. Пархоменко у тому, що якраз правопорядок, як ефективний та
стійкий компроміс і створює основу стабільності законодавства в розумінні
відповідності його цінностям та принципам права, а також існуючій системі
суспільних відносин [248, с.93]. В той же час, це означає, що слід детальніше
звертати увагу на цінності права. А саме стосуватися якості та стабільності
(стійкості) змісту при формуванні процесуальної норми права, судової
практики, тощо.
Тут ж, не можливо не бути солідарним із вченими у тому, що слід при
розвитку Концепції систем джерел права України слід дотримуватись таких
основних чинників як ото – формулюванні пріоритетних напрямків розвитку
джерел права; сприяння створення цілісної системи джерел права, зумовленої
об’єктивними потребами соціально-економічного розвитку; усунення колізій,
що існують у системі нормативно-правових актів України на всіх етапах його
створення: від законодавчої ініціативи до реалізації; з’ясуванні основних
проблем та шляхів імплементації норм міжнародного права в законодавство
України а його гармонізація із законодавством ЄС [248, с.112]. Це означає,
що так звана Концепція розвитку джерел системи права України включає і
напрямок процесуальний, який, у спосіб формування завдяки судової
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правотворчості повинен також враховувати зазначені вченими напрямки,
елементи, сферу.
Л.В. Радовецька акцентує увагу на тому, що на сучасному етапі
державна безпека виступає одним із основних напрямків і забезпечення
інститутів громадського суспільства [320, с.15], зокрема на нормативному та
процесуальному рівнях, та у формах безпосередній, управлінській та
регулятивній (курсив власний – Я.М.) [320, с.16]. Тут варто зупинитись
детально, дослідивши нормативно-процесуальний аспект феномену безпеки.
На сьогодні, під джерелами цивільного процесуального права в
цивільному судочинстві прийнято розуміти «…нормативні акти, в яких
закріплені правила, що врегульовують порядок організації та здійснення
правосуддя в цивільних справах…» [405, с.15].
У підручнику із цивільного процесу С.В. Васильєв до першого виду
джерел цивільного процесуального права відносить: (1)Конституція України,
що закріпила найважливіші принципи судочинства; (2)ЦПК України, який є
основним джерелом норм цивільного процесуального права, так як містить
норми, що визначають завдання і принципи цивільного процесу, положення
загальної частини статичного характеру, а також розгорнуті процесуальні
регламенти, що відображають динаміку діяльності суду й інших учасників
судочинства [48, с.14]; (2.1.) ЦК України, адже такий встановлює окремі
правила допустимості доказів у цивільних справах, склад осіб, які мають
право на порушення справи в суді про визнання правочину недійсним, окремі
аспекти цивільної юрисдикції, і т. інш.; (2.2.)СК України оскільки він
визначає: склад осіб, які мають право на порушення в суді про позбавлення
батьківських прав, обов’язкову участь органів опіки і піклування у деяких
справах із сімейних правовідносин, тощо; (2.3.)КЗпП визначає юрисдикцію
суду у трудових спорах [405, с.15]; а також, (3)інші закони України, що
містять процесуальні норми – «Про судоустрій і статус суддів», «Про
міжнародне приватне право», «Про прокуратуру», «Про адвокатуру і
адвокатську діяльність», «Про Уповноваженого Верховної Ради України з
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прав людини», «Про міжнародний комерційний арбітраж», «Про третейські
суди» ,«Про місцеве самоврядування», тощо.
А до другого виду джерел цивільного процесуального права вчений
відносять: (4)Укази Президента України й постанови суду України;
(5)Рішення Конституційного Суду України; (6)Міжнародні угоди, що
визначають взаємну правову допомогу держав по цивільних справах, згода на
обов’язковість яких надана ВР України [48, с.14–15].
У

юридичній

літературі,

привають

дискусії стосовно

надання

кодифікованим актам більшої юридичної сили ніж іншим. Пропонується
прийняття відповідного спеціального Закону України «Про нормативнопарвові акти» [52, с.228]. Адже суперечка стосується щонайменше стосовно
так званних Конституційних законів, які, як відромо конкретизують
положення Основного Закону, або містять відсилання до останнього, у
зв’язку із чим наголошується на тому, що прийняття кодексу як
конституційного закону є нездійсненим [52, с.228]. Це означає і те, що ЦПК
України також потребує досягнення відповідного безпекового рівня (з точки
зору «правової безпеки» за Г.В. Новицьким) конституційним основам.
Відпвоідні норми у цьому нпа передбачені.
Відповідно до ст.10 ЦПК України суд розглядає справи відповідно до
Конституції України, законів України, міжнародних договорів, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України (с.2); також суд,
застосовує інші правові акти, прийняті відповідним органом на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами
України (ч.3); суд застосовує й при розгляді справ Конвенцію про захист
прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на
обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та практику
Європейського суду з прав людини як джерело права (ч.4).
У навчальній літературі також відмічається, що не є джерелом
цивільного процесуального права роз’яснення Пленуму Верховного суду
України [48, с.16]. Це означає, що такі акти не входять у предмет нашого
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дослідження. Однак слід мати на увазі, що такі акти, мають важливе значення
для розуміння і правильного застосування норм цивільного процесуального
права, більше того вони не мають нормативного характеру, але є
обов’язковими для суді, інших органів і посадових осіб, котрі застосовують
норми права, щодо яких зроблені такі роз’яснення [419, с.20].
На нашу думку, додатково слід віднести до джерел (форм) цивільного
процесуального права Закон від 21.06.2018р. № 2469-VIII. Адже ряд його
норм закріплюють взаємозв’язок функцій держави по забезпеченню
національної безпеки та функцій судового контролю при здійсненні
цивільного судочинства.
Зокрема, як вже відмічалося вище, ст.9 Закону від 21.06.2018р. № 2469VIII визначається «судовий контроль», де «…рішення, дії чи бездіяльність
органів державної влади, посадових і службових осіб можуть бути оскаржені
в суді…. Контроль за виконанням судових рішень здійснюють суди…». А
вже ст.4 Закону від 21.06.2018р. № 2469-VIII визначено, що «…система
цивільного контролю складається з … судового контролю…». В цій статті
визначено те, що цивільний контроль здійснюється за принципами
верховенства права, законності, підзвітності, прозорості, ефективності та
результативності (ч.2). А предметом цивільного контролю є безпосередньо:
«…1)дотримання вимог Конституції і законів України у діяльності органів
сектору безпеки і оборони, недопущення їх використання для узурпації
влади, порушення прав і свобод людини і громадянина; 2) зміст і стан
реалізації стратегій, доктрин, концепцій, державних програм та планів у
сферах національної безпеки і оборони; 3)стан правопорядку в органах
сектору

безпеки

і оборони,

їх укомплектованість,

оснащеність ….

забезпеченість необхідними запасами матеріальних засобів та готовність до
виконання завдань за призначенням у мирний час та в особливий період;
4)ефективність використання ресурсів, зокрема бюджетних коштів,
органами сектору безпеки і оборони…».
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В ЦПК України стосовно судового контролю виділено цілий окремий
Розділ – VII (Судовий контроль за виконанням судових рішень), а також інші
розділи пов’язані із провадженням у справах про оскарження рішень
третейських

судів,

оспорювання

рішень

міжнародних

комерційних

арбітражів в Україні, надання дозволу на примусове виконання рішень
третейських судів (Розділи VIIІ, IX), тощо.
Натомість, нажаль, відповідно до ст.29 Закону від 21.06.2018р. № 2469VIII («Стратегія громадської безпеки та цивільного захисту України) не
визначається така концепція за судовою гілкою влади, що однозначно вказує
на необхідність вдосконалення чинного законодавства у цій сфері. Тобто,
йдеться про законодавчі прогалини та колізії, які повинні бути усунуті. Адже
суб’єктами сектору безпеки і оборони за Законом № 2469-VIII від
21.06.2018р. визнано Міністерство оборони України (ст.15), Збройні Сили
України

(ст.16),

Державна

спеціальна

служба

транспорту

(ст.17),

Міністерство внутрішніх справ України (ст.18), Служба безпеки України
(ст.19), розвідувальні органи України (ст.20), Управління державної охорони
України (ст.21), Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації
України (ст.22), тощо.
Попри традиційні джерела (форми) права, до вітчизняної галузі
цивільного процесуального права деякі правники відносить і «нетрадиційні».
Відмічається, що такі виникають в процесі правозастосовної діяльності суду.
До таких відносять судовий прецедент та судову практику, що визначаються
як судові акти.
В питаннях виконання та судового контролю доцільно й навести інший
Закон України такий як «Про виконання рішень та застосування практики
Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006р. Зокрема, як відмічається
в преамбулі до цього Закону, він «... регулює відносини, що виникають у
зв'язку з обов'язком держави виконати рішення Європейського суду з прав



Для довідки: розподіл на традиційні джерела права та нетрадиційні пропонується російським вченим
А.П.Рожновим, див.: [330; 1, с.17].
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людини у справах проти України; з необхідністю усунення причин
порушення Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод і протоколів до неї; з впровадженням в українське судочинство та
адміністративну практику європейських стандартів прав людини; зі
створенням передумов для зменшення числа заяв до Європейського суду з
прав людини проти України…».
Слід взяти до уваги й те, що відповідно до ст.5 Закону України «Про
доступ до судових рішень» від 22.12.2005р. судові рішення, внесені до
Реєстру, можуть офіційно опубліковуватися у друкованих виданнях. Судові
рішення вважаються опублікованими за умови посвідчення органом, який
забезпечує ведення Реєстру, відповідності судових рішень оригіналам або
електронним копіям судових рішень, внесених до Реєстру. Вони можуть
офіційно публікуватися у скороченому вигляді, якщо це виправдано метою
видання. Якщо зазначені умови до опублікування текстів судових рішень не
додержані, опублікування вважається неофіційним. Суди при здійсненні
судочинства можуть використовувати лише текст судового рішення, який
опубліковано офіційно або внесеного до Реєстру [252, с.201–202]. В цьому
аспекті також відстежується прояв феномену безпеки, адже даний аспект
стосується однієї із вимог, що висувається при забезпечені судом
верховенства права. Зокрема стосовно доведення нормативних положень до
населення, тощо. Як наслідок, витікають ряд наступних проблем у контексті
безпеки – це неможливість досягнення реального, чіткого та визначеного
стану захищеності з точки зору системи цивільного процесуального права, а,
по суті, «каталогу» рішень суду, що формують судову практику за змістом
ч.4 ст.10 ЦПК України.
Судові акти в самому загальному вигляді – це офіційний письмовий
документ, який містить правовий припис суду, що націлений на здійснення
функцій суду і досягнення завдань та цілей судової діяльності. Натомість
потрібно й відрізняти судові акти від процесуальних судових актів, де
останні, розуміються як різновидність правового акту, застосованого судом в
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порядку, який передбачений нормами процесуального права, що має
документальну форму та який містить владні приписи що обов’язкові до
виконання [286, с.278].
Як зазначав Г. Кельзен, «рішення суду», що ним оголошене, є не
більше ніж судженням, в логічному значенні слова, про норму, яку він
застосовує. Таке «рішення суду »буде замість цього нормою, індивідуальною
нормою, обмеженою в її дійсності конкретним випадком, на відміну від
загальної норми, що іменується «Законом».
Цінність,

встановлена

об’єктивно

чинною

нормою,

повинна

відрізнятися від цінності, яка полягає не в відношенні до норми, а по
відношенню до об’єкта бажання або волі людини, спрямованої на цей об’єкт.
Якщо об'єкт знаходиться відповідно або не у відповідності з бажанням або
волею, то він буде мати позитивну або негативну цінність: «добре» або
«погано». якщо судження описує ставлення об’єкта до бажання або волі
людини і утверджується як ціннісне судження, то і об'єкт, який відповідає
бажанням або волі, буде «хороший», а об’єкт, який не відповідає бажанням
або волі, буде «Поганим», і таке ціннісне судження не відрізняється від
суджень про реальність. Воно описує тільки відношення між двома фактами,
а не відношення між фактом і об’єктивно чинною нормою. Тому воно лише
особливе судження про реальність [120, с.71–77; 453, р.1624–1629].
Водночас, акти судової влади нормативного характеру мають такі
спільні

ознаки:

1)приймаються

в

процесі

здійснення

правосуддя;

2)нормативне значення має не акт судової влади в цілому, а саме та його
частина (як правило мотивувальна), де міститься судовий прецедент (правова
позиція, право положення тощо); 3)мають загальнообов’язковий характер,
тобто їх дія поширюється не тільки на сторони у справі, а стосується й інших
суб’єктів права; 4)їх нормативна сила необхідна для забезпечення потреб
правосуддя при вирішенні аналогічних справ та ґрунтується на правових
позиціях, які формуються у процесі застосування і тлумачення норм права
під час розгляду конкретної справи; 5)забезпечуються державою через
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діяльність

державної

виконавчої

служби;

6)їх

нормативний

зміст

встановлюється на підставі аналізу в судовому засіданні юридичних фактів
та життєвих обставин у контексті застосування норм права; 7)залежать від
професійної правосвідомості суддів та рівня розвитку правової доктрини; 8)в
умовах романо-германської правової сім’ї мають доктринальний характер
[424, с.24].
В силу специфіки системи цивільного процесу, процесуальної форми,
та тенденцій, які відстежуються у цивільному процесі, як галузі права,
можливо вказати на ряд особливостей змісту цивільних процесуальних норм,
сутність яких стосується особливостей право розуміння джерел (форм) права
в безпекову аспекті.
З

одного

боку,

вони

можуть

вміщати

елементи

«правової

невизначеності», містити ознаки законодавчих прогалин та колізій стосовно
забезпеченості усіх учасників цивільної справи правами та свободами,
належними можливостями виконання обов’язків, тощо.
З іншого боку, в нормах цивільного процесуального права, можуть
бути позначені дефінітивно законодавцем такою термінологією як ото:
«ризик»,

«забезпечення»,

«обман»,

«конфіденційність»,

«контроль»,

«перешкоджають», «порушення», «запобігання», «небезпека», «безпека»,
«зловживання», «невиконання», «неправдиві показання», «неправдивий
висновок», «підробка доказів», тощо. При чому такі, можуть міститися як в
гіпотезах, так і в диспозиціях чи то санкціях процесуальних норма права. Це
й спонукає нас до детального дослідження.
Варто враховувати і те, що норми цивільного процесуального права
опосередковується й такими поняттями, які обумовлюють сутність терміну
«безпека», а зокрема: «охорона» та «захист», тощо.
За таких обставин, уявляється, що найбільш доцільним, на нашу думку,
в рамках з’ясування специфіки дефінітивної сутності нормативно джерельної
бази, слід закцентувати увагу в межах процесуальних норм основних груп
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форм вираження джерел цивільного процесуального права, які нами наведені
були вище в даному підрозділі.
Отож, в рамках:
(а) Конституції України, як джерелі (формі вираження) цивільного
процесуального права визначено, що «…забезпечення державної безпеки
…покладається

на

правоохоронні

органи

держави…»

(ч.3

ст.17),

«…утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком
держави…» (ч.2 ст.3), «Для забезпечення права на захист … в Україні діє
адвокатура.» (ст.59), «…Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх
сімей…»

(ч.6

ст.126),

«…6)забезпечення

….

права

на

захист;…

8)забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду,…»
(ч.3 ст.129), «…Держава забезпечує …. умови для функціонування судів і
діяльності суддів...» (ч.1 ст.130), тощо;
(б)щодо ЦПК України, як джерелі (формі вираження) цивільного
процесуального права, закріплено, що – «…кожна особа має право
звернутися за захистом … (ч.1 ст.4 ЦПК України)»; «суд захищає права,
свободи та інтереси… У випадку, якщо закон або договір не визначають
ефективного способу захисту …. суд …. може визначити у своєму рішенні
такий спосіб захисту, який не суперечить закону… (ст.5 ЦПК України)»;
«…Суд може видалити із зали судових засідань осіб, які перешкоджають
веденню судового засідання, здійсненню прав або виконанню обов’язків
учасників судового процесу або судді, порушують порядок у залі суду…. (ч.3
с.7 ЦПК України)», «…Розгляд справи у закритому судовому засіданні
проводиться у випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати
наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється
законом, …з метою забезпечення таємниці усиновлення, запобігання
розголошенню відомостей про інтимні чи інші особисті сторони життя
учасників справи …. а також в інших випадках, установлених законом.,…
(ч.7

ст.7

ЦПК України)», «…Суд попереджає … не розголошувати

інформацію, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення

280

окремих процесуальних дій відбуваються в закритому судовому засіданні …
(ч.10 ст.7 ЦПК України)»; «Стаття 18. Обов’язковість судових рішень» –
«…не виконання судового рішення є підставою для відповідальності
…(ч.2)»; «Стаття 45. Забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх
особі під час розгляду справи»; «1.Секретар судового зсідання …
3)забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання…
4)забезпечує

ведення

протоколу судового засідання

…

5)забезпечує

оформлення матеріалів справи… (ст.67 ЦПК України)»; «1.Судовий
розпорядник…1)забезпечує належний стан залу судового засідання…(ст.68
ЦПК України)»; «…суд забезпечує відеофіксацію огляду технічними
засобами…(ч.5 ст.85 ЦПК України..) (норми забезпечують нейтралізацію
ризиків порушення процесуальної форми – Я.М.)»;
«…суд може постановити окрему ухвалу у випадку зловживання
процесуальними

правами,

порушення

процесуальних

обов’язків,

неналежного виконання професійних обов’язків … або іншого порушення
законодавства… » (ч.2 ст.262 ЦПК України); «…суд постановляє окрему
ухвалу … неправдивих показань, неправдивого висновку експерта, … підробки
доказів …(норма націлена на ефективність, стабілізацію цивільного
судочинства в силу наявності умов щодо виявлення факторів загроз
об’єктивності, справедливості, неупередженості, своєчасності цивільного
судочинства (його завданням, в цілому суті самого процесу, судовій формі
захисту – Я.М.))» (ч.4 ст.262 ЦПК України); «… окрема

ухвала

надсилається…особам, які .. повинні усунути виявлені судом недоліки чи
порушення чи запобігти їх повторенню… (дана норма пояснює модель
передбачуваності дій суду для забезпечення цивільного судочинства у чіткій
та послідовній формі в силу «передбачуваності» (прогнозуванні) розвитку
подій,

як

і

закладає

гарантію

невідворотності

притягнення

до

відповідальності за вчинення процесуальних порушень. Інструментами для
цього законодавець визначає механізми впливу на недоліки та їх запобігання,
усунення та попередження не повторення)» (ч.6 ст.262 ЦПК України);
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«Стаття 116. Підстави для забезпечення позову»; «Стаття 117. Заява про
забезпечення позову»;
«…7. Інформація, отримана будь якою зі сторін, а також суддею під час
проведення врегулювання спору, є конфіденційною…» (ч.7 ст.203 ЦПК
України); «.. свідки видаляються із зали судового засідання у … приміщення
без можливості ознайомлення з ходом судового засідання…» (ч.1, 2 ст.219
ЦПК України);
«2. Головуючий відповідно до завдання цивільного судочинства керує
ходом судового засідання, забезпечує додержання послідовності і порядку
вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками судового процесу їх
процесуальних прав і виконання ними обов’язків, спрямовує судовий розгляд
на забезпечення повного, всебічного та об’єктивного з’ясування обставин
справи, усуваючи із судового розгляду все, що не має істотного значення для
вирішення справи. … (ч.2 ст.214 ЦПК України)»; тощо.
Зокрема, щодо ст.45 ЦПК України слід звернути увагу на назву норми
та її зміст. Це надасть можливість сфокусувати погляд застосовність
(реалізації) феномену безпеки в її процесуально-правовій конструкції та
процесуальних інститутах, щодо забезпечення захисту прав малолітніх та
неповнолітніх в цивільному судочинстві. Зокрема, «Стаття 45. Забезпечення
захисту прав малолітніх або неповнолітніх особі піл час розгляду справи».
Де, до прикладу, сутність забезпечення (а відтак і реалізації права на безпеку,
на дію режиму забезпечення – безпеки) відповідно до цієї статті проявляється
в контексті змісту цієї статті щодо «2.Суд роз’яснює малолітній або
неповнолітній особі її права та можливі наслідки дій її представника …», а
також, «3.Суд сприяє створенню належних умов для здійснення малолітньою
або неповнолітньою особою її прав, визначених законом….». Окрім цього,
забезпечення із боку суду реалізації прав малолітніми чи неповнолітніми в
цивільному судочинстві проявляється і в можливості висловлювати свою
думку особисто чи через представника, отримання інформації про розгляд
справи, здійснювати інші процесуальні права, тощо.
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В

рамках

сутності

забезпеченості

цивільного

судочинства,

законодавець не прямо підходить до потреби забезпечення особливого
режиму безпеки в цивільному судочинстві, який яскраво проявляється
потребі забезпечити захист та охорону прав, свобод та інтересів, з метою
дотримання цивільного контролю на принципах верховенства права,
законності, підзвітності, прозорості, ефективності та результативності.
До

особливого

порядку

забезпечення

безпеки

при

здійсненні

цивільного судочинства можливо віднести і регламентовану процедуру
огляду, зберігання і повернення речових, електронних доказів (ст.ст.98, 101
ЦПК України).
Також, феномен безпеки цивільного судочинства за ідеологією
предметно стосується й інституту визнання та виконання іноземних рішень в
Україні в частині загроз, «якщо виконання рішення загрожувало б інтересам
України» (п.7 ч.2 ст.468 ЦПК України).
Отже, термінологія, яка пов’язана із феноменом «безпека» вживається
законодавцем як (1)сукупність правових норм, які впорядковують цивільні
процесуальні правовідносини щодо порядку і способу забезпечення
стабільності та ефективності здійснення цивільного судочинства, власне, в
контексті дії системи цивільного процесу; (2)як різновид вираження
специфічного та унікального по своїй конструкції суб’єктивного права, що
належить особам, які беруть участь у справі – права на безпеку; а також, як і
(3)підстава виникнення самих цивільних процесуальних правовідносин
зумовлених юридичними фактами (презумпціями) та правосуб’єктністю –
правами та обов’язками в контексті забезпечення безпеки того чи іншого
стану, провадження, процесуальної дії, тощо в цивільному судочинстві. А по
суті, забезпечення процесуальними гарантіями на реалізацію прав та
виконання обов’язків,

дотримання правопорядку, процесуальної форми

здійснення судочинства, розгляду справи, тощо.
(в)щодо ЦК України, варто вказати, що феномен категорії «безпеки» в
праві, можливо фокусувати на взаємозв’язку норм процесуального права із

283

матеріальним правом. Це пояснюється тим, що в теорії права цілком
виправдано устоялося загальне правило у тому, що норми процесуального
права покликані забезпечити дотримання норм матеріального права. До
прикладу, відповідно до ч.3 ст.14 ЦК України «виконання цивільних
обов’язків забезпечується засобами заохочення та відповідальністю…».
Тобто,

дана

норма

хоч

є

загальною,

до

регулювання

цивільних

правовідносин, проте є засадничою в контексті забезпечення регулювання
цивільних

правовідносин

цивільно-правовою

відповідальністю,

яка

гарантується через відповідні нормативні регулятори, як ото законодавчо
встановлені способи і форми захисту цивільного права (п.5 ч.1 ст.3, ст.16 ЦК
України, і т.д.). Додатковою правовою конструкцією, яка може мати
застосування при розгляді і вирішенні цивільно-правового спору в судовому
порядку, а відтак, і входити в «орбіту» процесуального режиму безпеки
цивільного судочинства, слід вважати фундаментальну правочинну норму,
якою є

ч.1 ст.228 ЦК України, в якій визначається, що «…правочин, який

порушує публічний порядок, є нікчемним… (курсив власний – Я.М.)». Це
означає, що правочини, з якими в цивільному судочинстві пов’язані ряд
процесуальних дій, спрямовані на легалізацію, визнання, затвердження, чи то
контролю суду на предмет їх законності. А саме, такими процесуальними
засобами регулювання законності правочинів є інститут мирової угоди
(ст.207, ст.208

ЦПК України), інститут екзекватури (ст.462, ст.471 ЦПК

України), тощо. Отож, безпека права на міжгалузевому рівні пояснюється їх
взаємодією та потребою забезпечення належного правового регулювання
норм матеріального та процесуального права на національному рівні. Адже
така властивість правової системи, як справедливо відмічає Д.Я. Малєшин
криється у тому, що в романо-германській правовій сім’ї завжди є
первинними норми матеріального права, а вторинними у правовому
регулюванні – норми процесуального права [176, с.144], в чому певною
мірою слід погодитись, так як варто взяти до уваги і те, що в силу дії
прецедентних рішень, як джерел (форм) права в цивільному процесі,
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відбуваються

певна

часткова

трансформація

цивільної процесуальної

системи. Проте за тих чи інших обставин, правовий порядок пронизується
феноменом процесуально-правової категорії «безпека», зводячи її в ранг
універсального права на безпечність його дії в об’єктивному і суб’єктивному
сенсі, і при чому, надзвичайнішим способом відображаючись саме в
джерелах (формах) матеріального і процесуального права, позначаючись в
ієрархії та імперативності правозастосування.
Слід звернути увагу і на те, ст.282 ЦК України визначено, що фізична
особа має право вимагати усунення небезпеки, створеною в наслідок
підприємницької або іншої діяльності, яка загрожує життю і здоров’ю. Дане
право є особистим немайновим правом, абсолютним та невід’ємним від
особи носія. Тому воно не припиняє своєї дії і в цивільному судочинстві.
З іншого боку, захист такого права (як особистого немайнового) є
доволі колізійним хоча б з огляду на наступну норму ЦК України.
Так, ст.279 ЦК України визначено, що «…якщо особа, яку суд
зобов'язав вчинити відповідні дії для усунення порушення особистого
немайнового права, ухиляється від виконання судового рішення, на неї може
бути накладено штраф відповідно до Цивільного процесуального кодексу
України…». До того ж «... сплата штрафу не звільняє особу від обов’язку
виконати рішення суду…». В процесуальному значені, штраф є заходом
процесуального примусу і він може бути накладений виключно за
«…1)невиконання процесуальних обов’язків, зокрема ухилення від вчинення
дій, покладених судом на учасника судового процесу; 2) зловживання
процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою
перешкоджання судочинству; 3) неповідомлення суду про неможливість
подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без
поважних причин; 4) невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів,
ненадання копії відзиву на позов, апеляційну чи касаційну скаргу, відповіді
на відзив, заперечення іншому учаснику справи у встановлений судом строк;
5) порушення заборон, встановлених частиною дев’ятою статті 203 цього
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Кодексу… (ч.1 ст.148 ЦПК України)». Як бачимо, особисте немайнове право,
як і право на безпеку є цивільним благом. Натомість процесуальний
контексті його не передбачає як порушення і мову за якою можливо
притягнути до штрафу. Хоча сама суть заходу процесуального примусу
такого як «штраф» вміщує елемент контролю за виконанням рішення суду,
як без пекового елементу,

саме «…невиконання ухвали про забезпечення

позову…. (п.4 ч.1 ст.148 ЦПК України)». Тобто, стає очевидне те, що
сутність контролю не пов’язана із Розділом VII (Судовий контроль за
виконанням судових рішень), то іншими розділами, які пов’язані із
провадженням у справах про оскарження рішень третейських судів,
оспорювання рішень міжнародних комерційних арбітражів в Україні,
надання дозволу на примусове виконання рішень третейських судів (Розділи
VIIІ, IX), тощо; а переноситься виключно на конкретну стадію цивільного
процесу, етап судового засідання, судову процедуру, або ж інший інститут
системи цивільного процесу.
В

додаток

до

цього,

питання

«забезпечення…засобами

...

відповідальності..», як загальне положення системи регулювання цивільних
правовідносин, знаходить своє відображення в такому спеціальному
інституті цивільного права як, інститут «створення загрози життю, здоров’ю,
майну фізичної особи або майну юридичної особи», що закріплений в Главі
81 підрозділу 2 Книги 5 ЦК України, та визначений в ст.ст.1163–1165 ЦК
України. Характеризуючи дані правовідносини, необхідно звернути увагу на
те, що вони є зобов’язальними і для них за правовою природою притаманне
позадоговірне регулювання, в силу відсутньої попередньої згоди їх
учасників. Вважається, що «…головним завданням, яке покладається на цей
інститут, є попередження шкідливих наслідків, які настають у зв’язку з
обставинами, що виникли…» [402, с.412–413]. У тім, на наш погляд, варто
додати, що коли дані норми є по своїй структурі охоронними, то вони й
мають відповідне продовження і в цивільному судочинстві, як спеціальному
порядку по розгляду і вирішенню цивільної справи. В такому разі, слід
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відмічати

очевидне

трансформування

предмет

та

метод

правового

регулювання, а відтак, дістають поширення ряд цивільних майнових та
особистих немайнових прав, які зумовлюють потребу врегулювання їх під
час здійснення цивільного судочинства, власне забезпечення та створення
умов їх непорушності.
Відтак, можливо вказати і на те, що законодавець опосередковано,
локально та доволі фрагментарно застосовує і виписує процесуальні
механізми забезпечення права на безпеку та дії режиму цивільної
процесуальної безпеки;
(г)щодо ряду спеціальних Законів України, які входять до тих чи інших
груп джерел (форм) цивільного процесу, то, серед таких слід вказати на
наступне застосування даної термінології, яке безпосередньо має відношення
до даного феномену, а саме: в контексті Закону від 2 червня 2016 р. № 1402VIII, законодавець оперує поняттям «забезпечує («-ться», «-чують»)», і т.д.,
як ото – «…Суд, здійснюючи правосуддя …. забезпечує кожному право на
справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, ….….» (ч.1 ст.2),
«…Доступність правосуддя для кожної особи забезпечується ... …» (ч.3
ст.7), «…Суд створює такі умови, …. у реалізації наданих процесуальних
прав та у виконанні процесуальних обов’язків, визначених процесуальним
законом….» (ч.2 ст.9), «…Учасникам судового процесу …. забезпечується
можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції …..
Обов’язок забезпечити …. покладається на суд, ….. …» (ч.7 ст.11),
«…забезпечує однакове застосування норм права судами різних спеціалізацій
у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом;..» (п.6 ч.2 ст.36),
тощо;
В контексті Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність»
від 05.07.2012р. № 5076-VI (надалі – Закон від 05.07.2012р. № 5076-VI) –
«…3.З

метою

забезпечення

належного

здійснення

адвокатською

діяльністю….в Україні діє адвокатське самоврядування…» (ч.3 ст.2),
«..2.Держава …забезпечує дотримання гарантій адвокатської діяльності…»
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(ч.2 ст.5), «3.Адвокат забезпечує захист персональних даних…з питань
захисту персональних даних…» (ч.3 ст.21), тощо.
Вважаємо, що з огляду на вибудовання та заснування системи
цивільного судочинства на не тільки функціональних принципах цивільного
процесу, але й на організаційно-функціональних (здійснення правосуддя
тільки судом, гласність, незалежність суддів) [408, с.68–78], чи то за
критерієм їх поділу на загально-правові та міжгалузеві (законність, гласність
судового процесу) [48, с.29], тощо. Відбувається таким чином і взаємозв’язок
із

предметом

правового

регулювання

цивільних

процесуальних

правовідносин на рівні джерельно-правової бази регулювання цивільних
процесуальних правовідносин;
(д)щодо інших груп джерел цивільного процесуального права, слід
вказати на те, що у таких, теж містяться процесуальні питання право на
безпеку цивільного судочинства чи то режиму цивільної процесуальної
безпеки. Зокрема, відповідно до Закону України «Про виконання рішень та
застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006р.
№ 3477-IV (надалі – Закон від 23.02.2006р. № 3477-IV), містяться положення
про те, що «…Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку …
зі створенням передумов для зменшення числа заяв до Європейського суду
з прав людини проти України… (курсив власний – Я.М.)», тобто, йдеться по
суті саме про певну випереджальну функцію дії права в контексті системи
цивільного судочинства. Така функція належить як правило правовим
режимам, зокрема й процесуальним режимам, і режиму безпеки в тому числі.
Адже, функціональна спрямованість процесуального режиму, як відмічає І.О.
Соколова стосується саме «…сукупності засобів і способів реалізації..
принципів, системи процесуальних гарантій…» [343, с.133]. Такими
гарантіями, як уявляється, виступають імплементовані норми Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950р. (надалі –
Конвенція від 04.11.1950р.) через характеризуємий Закон від 23.02.2006р. №
3477-IV.
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При дослідженні джерел (форм) цивільного процесуального права,
постає за доцільне звернути увагу на момент ефективності норм цивільного
процесуального права. Адже критерії ефективності цивільної процесуальної
норми – це запорука забезпеченості чіткого її тлумачення, реалізації, а вслід
за цим й безпека цивільного судочинства.
Так, специфіка цивільних процесуальних норм зумовлюється
насамперед юридичною природою приватного так і публічного права. Їх
процесуальний характер повинен надавати можливість швидкого реагування
на

вирішення

процесуально-правих

ситуацій.

Відсутність

належного

забезпечення ефективної реалізації норм права, може вказувати на наявність
прогалин

процесуального

законодавства;

нездатності

процесуального

законодавства забезпечити ним врегулювання цивільних процесуальних
правовідносин між судом та учасниками процесу в цивільному судочинстві.
Як наслідок, це й позначається не найкращим чином на правовому
регулюванні та визначеності статусу суб’єкта, чіткості об’єкту чи то прав та
обов’язків; вирішення питань по суті справи.
Тому не важко помітити, що цивільні процесуальні правовідносини у
такому режимі реалізації зумовлюються виникненням права на безпеку в
цивільному судочинстві, оскільки вказують на потребу усунення колізій та
прогалин цивільного процесуального законодавства щодо тих обставин, які
призводять до порушення чи ускладнення процесу розгляду та вирішення
цивільної справи, неможливості досягнути мети цивільного судочинства, які
і втрати ефективності його здійснення [203, с.132], тощо.
Аналізуючи

дефеніційні

особливості

цивільного

процесуального

законодавства на предмет місця у ньому феномену «безпеки», можливо
вказати на те, що ряд цивільних процесуальних норм прямо містять вказівки
про процедуру та режим потреби «забезпеченності» цивільного судочинства,
чи то належними умовами для реалізації прав та забезпечення їх рівності. А
ряд окремих статей, вказують і на потенційні потреби в уникненні загроз при
здійсненні цивільного судочинства у той чи інший спосіб.
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Варто й предметно вказати на те, що застосування законодавцем слів
«забезпечення», «забезпечує», «охорона», «сприяє», «роз’яснює», «захист»,
«публічний порядок», «здійснює», тощо, має доволі різний рівень правового
регулювання

цивільних

процесуальних

правовідносин,

процесуально-

правової навантаженості та юридичної сили. Адже такі обставини вказують
на конкретність потреби забезпечити захищеність та охорону процесуальних
чи то матеріальних прав учасників цивільного судочинства, гарантувати
статус процесуального суб’єкта, тощо. А відтак, діалектика категорій, які
пов’язані із феноменом «безпека» безпосередньо (а)комплексно вказують на
зв’язок із правом на безпеку в учасників процесу; (б)уособлюють їх
органічну єдність із системою цивільного судочинства, ієрархічністю та
послідовністю у ній процесуальних інститутів, як процесуальних норм та
відображають послідовність впливу «забезпеченості» і «безпеки» на
проявлення їх в порядку розгляду і вирішення цивільної справи, тощо;
(в)стають також предметом наповнення змісту цивільної процесуальної
форми, як і об’єктом правового регулювання цивільних процесуальних
правовідносин, тощо [198, с.31]. В той же час, якщо сутність «права на
безпеку» якраз і зводиться до забезпечення судом можливостей охорони
прав, свобод та інтересів, а також усунення загроз, несприятливих наслідків
та конфліктів під час здійснення цивільного судочинства [206, с.102]. Даний
зміст притаманний й цивільним процесуальним правовідносинам безпеки за
їх суттю [205, с.24].
З огляду на це, не можливо не вказати і на те, що норма цивільного
процесуального права є обов’язковою підставою появи процесуальних
правовідносин, а відсутність такої свідчить про те, що суд і інші суб’єкти не
мають права вчиняти дії, не передбачені законом, і навпаки [14, с.108].
Однак, вважається, що особливість цивільних процесуальних норм полягає в
тому, що рівень їхньої правової обов’язковості різний: вони можуть бути
обов’язковими не для всіх суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин,
а лише для якої-небудь однієї групи учасників [117, с.19–20]. А самі цивільні
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процесуальні норми залежно від їхньої спрямованості, утримування й
нормативних джерел прийнято підрозділяти на дефінітивні, регулятивні,
організаційні й охоронні [117, с.20]. Тому, з огляду на це, відстежується й
охоронний характер норм цивільного процесуального права, що пояснює
його генетичний зв’язок із нормами, які характеризують процесуальні
правовідносини безпеки та право на безпеку. Відтак, безпека цивільної
процесуальної норми зводиться до того, аби така передбачала можливість
чіткі межі, чіткі права та обов’язки учасників процесу, унеможливлювала її
реалізацію для зловживання правом, тощо.
Слід також погодитись із думкою С.О.Гейц у тому, що високий рівень
узагальнень, що містять у собі норми-дефініції процесуального права, є
передумовою того, що у цих нормах слід визначати основні поняття, без яких
процес стає неможливим як явище [75, с.6]. Однак не можна погодитись із
позицією цієї вченої у тому, що значна кількість понять протягом тривалого
часу існування і застосування відповідних процесуальних норм стали
загально прийнятими і не викликають суперечностей у розумінні їхнього
змісту, а тому не потребують свого визначення у нормах-дефініціях [75, с.6].
Адже коли питання стосується потреби визначення в нормах ряду дефініцій
понять, які є вкрай важливим процесуальним інструментарієм для створення
умов щодо не тільки реалізації належних змагально-диспозитивних засад
цивільного судочинства, але й права на безпеку, як і потребою виникнення,
зміни та припинення правовідносин цього типу. До прикладу, ми можемо
вести насамперед вести мову про інституту «відмови від визнання обставин в
цивільному процесі» за ч.2 ст.62 ЦПК України, в якому, законодавець оперує
термінологією «помилка». Однак, незважаючи на це, «помилка» тісно
пов’язується законодавцем із рядом додаткових обставин, як ото із
істотністю, яка опосередковується термінами «обман», «насильство»,
«погроза», «тяжкі обставини», чи то «обставинами, які виникли у результаті
зловмисної домовленості її представника з другою стороною». Як наслідок,
такі обставини пояснюють зв'язок із ефективністю норм процесуального
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права, як і з їх адекватністю їх складової – санкції. Відомо, що санкція –
складова частина норми, яка у разі її невиконання, зазначає заходи
відновлення порушеного права та покарання правопорушника [344, с.285].
Звісно, у цивільному судочинстві, санкції як правило пов’язують із заходами
процесуального примусу, оскільки генетично пов’язані із цивільною
процесуальною відповідальністю. Тому, в контексті бодай наведеного
прикладу за змістом ст.62 ЦПК України слід задатися питанням не тільки про
необхідність

визначення

та

деталізації

процесуальної

термінології

законодавця, але й потреби чіткого передбачення норм, які б визначали
санкції в контексті конкретних правопорушень, механізм їх застосування,
тощо.
Звідси, постає за доцільне детальніше зупинитися на особливостях
норм цивільного процесуального права.
Так, за етимологічним значенням слова термін «норма» в перекладі з
латинської мови споглядається як «правило», «точне розпорядження»,
«зразок» [42; 43]. Це поняття має два основні значення: 1) звичайний
природний стан об’єкту, процесу, відношення, системи (нормальний стан
здоров`я, наприклад); 2) керівна засада, правило поведінки [239, с.112].
У юридичній літературі під правовою нормою розуміється офіційно
встановлене чи санкціоноване державою правило поведінки, яке пропонує,
чи заохочує або потребує якоїсь дії в певній ситуації, яку пов'язують із
соціумом [17, с.117]. Іншими словами, норма права – це загальнообов’язкове
формально визначене, встановлене або санкціоноване державою правило
поведінки, яке впливає на суспільні відносини з метою їх впорядкування [121,
с.216].
У теорії права С.С. Алексєєв визначає, що під джерелами права слід
розуміти вихідні від держави чи визнані нею офіційно-документальні форми
вираження і закріплення норм права, надання їм юридичного та суспільного
значення [10, с.140].
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Додамо, що норми всіх галузей права спрямовані на врегулювання
суспільних відносин, порядок здійснення яких визначається державою через
прийнятою у науці концепцію матеріального та процесуального права. У
правовому регулюванні зміст і форма матеріального та процесуального
права співвідносяться між собою, де норми останнього служать формою
втілення в життя змісту норм матеріального права [239, с.138]. Єдність норм
матеріального та процесуального права є діалектичною, тобто такою, що
при такій існування однією із сторін слугує єдиною умовою існування інших
норм права [82, с.60]. Разом з тим, вважається, що процесуальні норми не
можуть вийти із сфери інтересів «своїх» матеріальних норм, між ними
повинна завжди зберігатися єдність в головному [82, с.60].
Поміж тим, відмітимо, що процесуальне право виникло саме як
необхідність реалізації (шляхом захисту) норм матеріального права. Їхня
особливість (процесуальних (процедурних) норм), визначається необхідністю
організації реалізації норм матеріального права, оскільки процесуальні норми
регулюють суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації норм
будь-якої із галузей права [59, с.165]. Процесуальна норма права
викликається реальними потребами суспільного життя, в якому для правових
норм неодмінно повинне існувати певне середовище. Немає сенсу в існуванні
права й поза конструкцією людина – людина.
Додатково хотілося б вказати на наявну особливість структури
процесуальних норм, яка криється у тому, що їхні елементи є похідними від
відповідних норм матеріального права та є формою їх реалізації. Гіпотеза
процесуальної норми закладена в гіпотезі і диспозиції норми матеріального
права [239, с.127]. Це означає, що проаналізовані джерела (форми)


Для довідки: Щоправда, на сьогодні, правовою наукою були здійснені спроби виключення з цього правила.
Де досить відомої теорії є розробка концепції англійського вченого Бернама, який намагався розповсюдити
соціальні норми (в особі, моралісні) та відносини за межі людського суспільства тобто, не тільки на людей
але на тварин. Де прибічники цієї теорії виходили із того, що для виникнення соціальних норм і відносин
між потенційними суб’єктами зовсім не обов’язково їхня свідомість та розуміння, але достатньо їхнього
сприйняття на підсвідомому рівні, на рівні відчуття чи то страждання. Проте така теорія потерпіла певне
фіаско в зв’язку із упущенням її прибічниками такого елементу, як – нездатності тварин засвоювати норми
поведінки, які встановлюються людьми в інтересах суспільства. ([186, с.629–630]). Проте за нашою
позицією, питання є досить дискусійним, цікавим та не розробленим і тому потребує ґрунтовного
подальшого дослідження.
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цивільного

процесуального

права

стосовно

їхнього

дефінітивного

закріплення у нормах безпекових термінів, вказують на тісний, а подекуди й
похідний

зв'язок

нормативно-правового

регламентування

цивільних

процесуальних правовідносин.
З іншого боку, норми спеціальних законів не є процесуальними, але є
нормами приватного (ст.282 ЦК України, ст.ст.1163–1165 ЦК України) чи то
публічного права (з огляду на ряд Законів, про які нами зазначалися в інших
розділах) проте одночасно закладають взаємозв’язок гіпотез та диспозицій
цих норм із нормами цивільного процесуального права (ЦПК України). Як
наслідок, ці обставини слугують підставою для виникнення цивільних
процесуальних правовідносин відповідного (безпекового) типу, а, в слід за
цим – особливого роду (виду) цивільних процесуальних прав та обов’язків
безпекового характеру. Адже як відомо, однією із підстав виникнення
цивільних процесуальних правовідносин з поміж наявності юридичного
факту

(сукупності

юридичних

фактів)

та

цивільної

процесуальної

правосуб’єктності є така обов’язкова умова публічного права – наявність
процесуальної норми права. О.В. Гетманцев також відмічає, що саме норма
цивільного процесуального права є не тільки правовою основою виникнення
цивільних процесуальних правовідносин, але й їх розвитку і припинення
через визначену поведінку суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин
в їх межах [76, с.161]. Тобто, за наявності обставин (факторів, чинників,
тощо) потреби забезпечення стану захищеності чи то потреби забезпечити
можливість розпорядитися своїми процесуальними правами учаснику справи,
або

ж,

виникнення

ризикових

ситуацій

чи

то

небезпек,

загроз,

правовідносини трансформуються відповідно, нівіліювавши норму як
загальнообов’язкове правило поведінки, вплинувши на її межі дії в часі,
просторі чи то за колом осіб. До прикладу з точки зору реалізації принципу
пропорційності, як складової верховенства права.



Для довідки, див.: [405, с.46; 84, с.50].
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Так, як відмічається у науково-практичному коментарі до ст.11 ЦПК
України (за 2018р. під ред. проф. М.М. Ясинка) зазначений принцип широко
використовується ЄСПЛ при перевірці правомірності обмежень прав людини
на рівні національних правопорядків. Так, у справі «Оджелан (ocalan) проти
Турції» ЄСПЛ зазначив, що усій ЄСПЛ притаманний пошук справедливого
балансу між вимогами загального інтересу суспільства та вимогою захисту
особистих фундаментальних прав (Постанова Европейського суду з прав
людини від 12.05.2005 у справі «Оджелан (ocalan) проти Турції»). При цьому,
при дослідженні правомірності обмежень прав людини ЄСПЛ застосовується
так званий тест на пропорційність: (1)чи передбачені обмеження, що мали
місце, законом; (2)якою була мета обмеження відповідних прав; (3)чи була
встановлена мета обмеження прав людини легітимною;

(4)чи були

застосовані обмеження спів мірними із такою метою і чи не порушився при
цьому баланс приватних інтересів конкретної особи та загального публічного
інтерересу [409, с.38; 410, с.28].
У наступній справі вияву принципу пропорційності стосовно обмежень
(«Наталія Михайліченко проти України») визначено, що «.. обмеження особи
у доступі до суду, що застосовується державою, є неправомірними, якщо
вони не мають легітимної мети, якщо відсутнє пропорційне співвідношення
між застосованими засобами обмеження та поставленою метою, та якщо
обмеження взагалі позбавляє особу права на захист, тобто коли відсутні не
лише судові, однак і альтернативні способи захисту зазначеного права…»
[410, с.30].
Таким чином, з огляду на судову практику реалізації принципу
пропорційності в цивільному процесі, можливо вказати на триваючий процес
«трансформації» виниклих цивільних процесуальних відносин, в наслідок
особливого

застосування

процесуального

закону.

Цілком

очевидним

виявляється й те, що такий процес повинен забезпечувати насамперед баланс
приватних та публічних інтересів, з метою реалізації вимог верховенства
права, а вслід за цим, забезпечення судом цивільної процесуальної безпеки.
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Цивільне процесуальне право знаходиться в тісному взаємозв’язку із
цивільним

матеріальним

правом,

воно слугує

формою примусового

виконання обов’язків. Самий характер правовідносин та інтересів, який
служить предметом їхнього розгляду, впливає на форму їхнього захисту [342,
с.12].
Тут, доцільно звернути увагу на те, що в цивільному праві, норми, які
охоплюють правове регулювання ризику та безпеки традиційно пов’язують із
зобов’язаннями, що не мають ознак відповідальності. Ці норми передбачають
покладення на особу додаткового обов’язку майнового характеру внаслідок
не тільки заподіяння шкоди, але й вчинення інших дій, що не містять ознак
правопорушення. Переважно, це зобов’язання, що витікають із деліктів,
через що їх часто розглядають як особливі різновиди не договірної цивільноправової відповідальності (обов’язок

компенсувати шкоду,

заподіяну

джерелом підвищеної небезпеки – ст.1187 ЦК України) [62, с.154].
Виникнення цивільного процесуального правовідношення пов’язане з
трьома

передумовами

–

нормою

цивільного

процесуального

права,

цивільною процесуальною правоздатністю і цивільною процесуальною
дієздатністю [14, с.108].
Цивільні процесуальні норми є вихідними структурними елементами
цивільного процесуального права і являють собою типізованість норм
радянського права [17, с.177–241]. Вони регулюють типові ситуації, що
виникають в процесі розгляду цивільних справ [366, с.37].
В.С.Калмацький

та

Ю.В.

Медвєдєв

зазначають,

що

цивільні

процесуальні норми залежно від їхньої спрямованості, утримування й
нормативних джерел прийнято підрозділяти на дефінітивні, регулятивні,
організаційні й охоронні [117, с.20].
Натомість, у науковій юридичній літературі існує й більш ширша їх
класифікація, а саме: за змістом; за сферою застосування; за методом
впливу на поведінку правомочних осіб (курсив власний – Я.М.).
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Так, до прикладу, за своїм змістом норми цивільного процесуального
права поділяються на регулятивні і дефінітивні. Регулятивні, це ті, які
встановлюють

правила

поведінки

конкретних

суб’єктів

цивільних

процесуальних правовідносин: суду, органу судового виконання, учасників
процесу. А дефінітивні норми, націлені на визначення завдань цивільного
судочинства, покликані формулювати принципи процесу і його інститути.
Одночасно, вони містять визначення цивільних процесуальних понять. В
дефінітивних нормах визначаються також загальні правила поведінки, що не
стосуються конкретних суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин,
але поведінка яких має відповідати таким правилам.
За сферою застосування норми цивільного процесуального права
поділяються на загальні, спеціальні, виключні, де: (а)загальні норми мають
значення для всіх видів провадження, всіх стадій процесу. Вони містяться в
ЦПК України в основному у «Розділі 1 Загальні положення»; (б)спеціальні
норми права, обов’язки і процесуальні дії суб’єктів цивільних процесуальних
правовідносин лише в певній стадії розгляду цивільного судочинства – у
стадії розгляду справи по суті чи в стадії касаційного оскарження тощо, або
при розгляді конкретної категорії справ; (в)виключні норми спрямовані на
конкретизацію, доповнення загальних і спеціальних норм та встановлюють з
них виключення.
За метою впливу на відносини, що ними регулюються, і поведінку їх
суб’єктів норми цивільного процесуального права можна класифікувати на
імперативні і диспозитивні. Імперативні регулюють зобов’язання, примус.
Диспозитивні встановлюють права суб’єктів цивільних процесуальних
правовідносин на активну поведінку в межах, визначених такими нормами.
Варто й звернути увагу на те, що, традиційно, правова норма
складається із трьох частин. Гіпотеза – визначає умови, при настанні яких
така норма підлягає застосуванню; диспозиція – встановлює правила
поведінки; санкція – наслідки, які настають у випадку порушення або
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невиконання даної норми. В той же час у ЦПК України є норми, які мають
двочленну структуру – гіпотезу і диспозицію [419, с.20–21].
Гіпотези норм цивільного процесуального права поділяються: (а)за
характером викладених в них обставин – на односторонні і двосторонні.
Односторонні передбачають лише правомірні або неправомірна обставини,
настання яких обумовлено застосуванням даної норми права. Двосторонні
гіпотези передбачають як правомірні. Так і неправомірні обставини, які є
підставою для застосування такої норми. При цьому за наявності
неправомірних обставин застосовуються одне правило, а при наявності
інших – інше; (б)за ступенем визначеності гіпотези поділяються на
визначені, відносно визначені і невизначені. Визначені точно формулюють
умови, за яких така норма підлягає застосуванню – норма про судові дебати
(ст.193 ЦПК України в редакції 2004р., а за ЦПК України в редакції 2017р. –
ст.242 ЦПК України – Я.М.)) Відносно визначені вказують на умови, за
настанням яких така норма підлягає застосуванню. Але наявність чи
відсутність цих умов має у кожному випадку визначити суд. Невизначеними
гіпотези будуть такі, котрі не передбачають конкретних умов, за яких така
норма підлягає застосуванню.
Диспозиції норм цивільного процесуального права класифікуються за
способом вираження закріплених в них правил поведінки на прості, описові,
відсилочні, банкетні. Прості диспозиції обмежуються вказівкою на дії, що
дозволяються чи забороняються, без визначення поняття термінів, які
вказують на дії. Описові диспозиції правила поведінки пояснюють з
необхідною повнотою і точністю, що сприяє єдиному тлумаченню і
правильному застосуванню відповідної норми права. Зокрема, описовими
нормами будуть ті, які встановлюють цивільну процесуальну правоздатність
і дієздатність. Як відомо, відсилочні диспозиції не встановлюють правил
поведінки своїх адресатів при настанні умов, зазначених в гіпотезах цих
норм, а відсилають до інших норм, в яких такі правила визначенні. А
бланкетні диспозиції не передбачають правил поведінки адресатів правової
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норми, а вказують на інші норми, в яких ці правила повинні бути встановлені
[419, с.23–24].
Виходячи із викладеного, варто мати на увазі, що міри захисту, як ми
відмічали попередньо, закріплюються як санкції по забезпеченню безпеки
[286, с.544].
Норми цивільного процесуального права пов’язуються між собою
завдяки процесуальним правам та обов’язкам, процесуальним діям сторін і
суду, в одні правовідносини. Все це, внутрішньо додає немов певну правову
силу та правове значення в поведінці суб’єктів цивільних процесуальних
правовідносин [366, с.38]. Як правило, такі норми мають імперативну дію,
адже права сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, за своєю
природою є правами на одностороннє волевиявлення [342, с.12]. Також,
цивільні процесуальні норми не тільки визначають наявність правомочності
та обов’язків у суб’єктів правовідносин, але і їх взаємний характер, порядок
їх реалізації. Цим самим цивільно-процесуальні норми права встановлюють
внутрішню форму кожних цивільних процесуальних правовідносин, тобто,
власне його форму [366, с.38]. З цим важко не погодитись в принципі. В той
же час, це дає підстави виділити і те, що право на безпеку, яке
регламентоване матеріальним (приватним чи публічним) правом, і, до того ж,
спонукає до відповідного обов’язку іншого зобов’язаного суб’єкта його
дотриматись.
Тому цілком очевидним видається й те, що до особливостей цивільних
процесуальних норм відносять те, що рівень їхньої правової обов’язковості
різний: вони можуть бути обов’язковими не для всіх суб’єктів цивільних
процесуальних правовідносин, а лише для якої-небудь однієї групи учасників
[117, с.19–20]. Відсутність норми як підстави свідчить про те, що суд і інші
суб’єкти не мають права вчиняти дії, не передбачені законом, і, навпаки [14,
с.108].
Підпорядкування науки цивільного процесу загальним завданням, які
стоять перед юридичною наукою, вимагає вирішення ряду актуальних
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проблем. До їхнього числа Н.О. Чечіна відносить у першу чергу –
підвищення ефективності цивільних процесуальних норм, особливо в плані
їхнього виховного впливу на громадян, а також – подальшу кодифікацію
цивільних процесуальних нормативних актів [416, с.73–78]. Тут варто
додати, що із врахуванням особливостей вимог стосовно права на
справедливий суд. Тобто, цивільна процесуальна норма повинна бути
визначеною, чіткою, а судова процедура – передбаченою.
Цікавою є й позиція ЄСПЛ щодо того, що принцип верховенства права
дає можливість відступлення від букви будь якого нормативно-правового
акту, в тому числі в від букви Конвенції про захисту прав і основоположних
свобод, на користь принципу верховенства права. Поширюючи чинність п.1
ст.6 ЄСПЛ також посилався на принцип верховенства права. Аргументація
при цьому вказує на те, що ЄСПЛ при цьому використовував принцип
розумності як складову частину принципу верховенства права [233, с.646].
За таких обставин, не видається повноцінним твердження дефініції
нормам цивільного процесуального права щодо того, що такі слід сприймати
як «…встановленні або санкціоновані державою загальнообов’язкові,
формально визначені правила поведінки організаційно-процесуального
характеру, які з метою регламентації порядку здійснення правосуддя в
цивільних справах закріплюють права й обов’язки учасників процесу та
процедуру вчинення ними процесуальних дій, а також захищені від
можливих порушень заходами примусу…» [263, с.15].
Скоріш, ми повинні визнати їх потребу додаткового дефініціювання,
придавши

додатковий

характер

та

навантаження,

що

нами

був

вищенаведений. А зокрема, їх слід сприймати як «…встановлені або
санкціоновані державою чи визнані іншими міжнародними органами (ЄСПЛ)
правила поведінки учасників процесу та процесуальної діяльності суду, що
чітко регламентують їх повноваження, визнають процесуальні права та
обов’язки, є ефективними по відношенню до забезпечення принципу
верховенства права в процесі розгляду і вирішення цивільної справи, з метою
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забезпечення захищеності прав, свобод та інтересів, а також, сприяють
захищеності та стабільності системи цивільного процесу….».
Отже, характеризуючи цивільні процесуальні норми, що засновані на
потребі забезпечення стану захищеності цивільних процесуальних прав а
обов’язків,

інтересів

учасників

цивільної

справи,

можливості

їх

безперешкодної реалізації, а також ті, які засновані на потребі визначення
ступеня деструктивної чи то конфліктної ситуації в цивільному процесі,
забезпечення принципу пропорційності шляхом встановлення обмежень, то,
відповідно слід додатково підвиділяти цивільні процесуальні норми за
критерієм ступеню, форми та способів безпеки на: (а)ті, які стосуються
ризиків вчинення чи то не вчинення процесуально-значимої поведінки. Дані
норми

можуть

мати

спосіб

викладу

загальний,

бланкетний;

бути

диспозитивними чи то імперативним (до прикладу, ч.4 ст.12 ЦПК України);
(б)ті, засновані на потребі забезпечення безпеки (стабільності) цивільної
процесуальної форми; (в)ті, які націлені на охорону та захист цивільних
процесуальних прав та обов’язків, інтересів; (г)встановлюють обмеження
реалізації певних процесуальних прав (право на суд), в силу потреби
забезпечення національних інтересів та застережень про публічний порядок
(п.7 ч.2 ст.468 ЦПК України; ст.12 Закону України «Про міжнародне
приватне право»); (д)ті, які націлені на долання (вирішення) конфлікту (до
прикладу, ); (ж)ті, які забезпечуються шляхом міжнародного рівня (ЄСПЛ)
та національного (ЦПК України, інші спеціальні закони); (е)ті, які
стосуються основної (першої) групи джерел, та ті, які стосуються другої
групи джерел (інші Закони та підзаконні нпа).
Зрештою, слід погодитись із думкою С.О.Гейц у тому, що високий
рівень узагальнень, що містять у собі норми-дефініції процесуального права,
є передумовою того, що у цих нормах слід визначати основні поняття, без
яких процес стає неможливим як явище [75, с.6], з чим слід повністю
погодитись. В даному випадку – це норми, що охоплюють феномен безпеки
(процесуальної безпеки).
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Та все ж таки, ми не погоджуємось стосовно тези С.О.Гейц, у тому, що
«…значна кількість понять протягом тривалого часу існування і застосування
відповідних процесуальних норм стали загально прийнятими і не викликають
суперечностей у розумінні їхнього змісту, а тому не потребують свого
визначення у нормах-дефініціях…» [75, с.6]. Адже на нашу думку, якраз і
постає за доцільне вести мову про закріплення на законодавчому рівні норми,
яка б закріплювала феномен безпеки у бодай одному із дефінітивних
варіантів: як право, як режим, як принцип, як гарантію. Це б надало
можливість

спросити

нормативно-правове

регулювання

принципу

пропорційності, внісши ясність у механізм його застосування при обмеження
процесуальних прав, у механізм безперешкодної реалізації процесуальних
прав, або ж, у механізм забезпечення спеціального режиму безпеки, який би
вказував на особливий порядок розгляду судом цивільних справ.
В додаток до оперування законодавцем категоріями, семантичний зміст
яких вказують на зв'язок із феноменом безпеки, доцільно звернути увагу на
очевидний прояв певної антиципації в цивільному процесі при правовому
регулюванні цивільних процесуальних правовідносин.
Важливо

й

звернути

увагу

насамперед

на

ідею

(принцип)

передбачуваності, яка сьогодні активно досліджується та розглядається в
суспільних науках, у тому числі у філософії та праві (цивілістиці зокрема).
Так, у філософії така властивість (процес) пояснюється як антиципація
(від лат. anticipatio – напередсхоплення) – поняття, що позначає здатність
передбачати події. Зустрічається вже у стоїків та епікурейців. У Канта
тлумачиться як апріорна напередвизначеність форм досвідно-теоретичного
знання. Нині здебільшого вживається у когнітивних дисциплінах [391, с.25].
В соціології М.В. Бірюкова віднаходить за необхідне введення нового
поняття

«…

«суб’єктно-праксиологічний

потенціал

соціального

проектування», сутність якого полягає у раціональному використанні
суб’єктом соціального управління наявних сил, можливостей, засобів і
здатностей, що не тільки забезпечує успішність виконання соціально-
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проективної діяльності, але й дає змогу істотно поглибити рівень 7
соціологічного

пізнання

технологічних

засад

проектування

складних

соціальних об’єктів, явищ і процесів у транзитивному суспільстві…» [36,
с.6–7].
Водночас, вчена віднаходить за необхідне вести мову про те, що
«соціальне проектування як дуалістичну соціальну технологію» [36, с.7]. Тут
ж наводить « методологічні контури суб’єктно-праксиологічного підходу до
соціального

проектування,

які

не

тільки

припускають

поєднання

функціонального, футурологічного та методико-практичного аспектів, але й
спрямовують соціально-проективну діяльність на

активну реалізацію

проективної функції шляхом технологічної операціоналізації проективних
практик, оперативного розроблення та впровадження соціальних проектів
бажаного майбутнього на всіх рівнях соціальної організації суспільної
системи [36, с.7].
Деякі дослідники відмічають, що з огляду на теорію передбачення Н.Д.
Кондратьєва, останній розрізняв три типи «передбачення» соціальноекономічної області: перший тип – передбачення конкретних подій, які є
нерегулярними,

багато

в

чому

випадковими,

закономірно

таким

передбачення подій наука не займається; другий тип передбачення полягає в
передбаченні подій, які виявляють повторюваність або циклічність –
наприклад, зміна поколінь техніки, циклічні коливання цін і економічної
кон'юнктури; третій тип передбачення полягає у виявленні загальних
тенденцій

майбутньої

динаміки

досліджуваного

об’єкта.

Цей

тип

передбачення зазвичай розрахований на тривалий час (щоб встигли
виявитися тенденції), носить загальний характер і може служити фоном, на
якому

використовуються

прогнози

перших

двох

типів

[133;

134].

Закономірності статики дозволяють обґрунтовано визначати пропорції
соціально-економічної

системи,

що

забезпечують

її

функціонування,

збалансованість складових елементів; закономірності динаміки допомагають
передбачити зміни в цій системі в різних фазах середньострокових,
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довгострокових (кондратьєвських) і понад довготривалих (цивілізаційних)
циклів, тенденції взаємовпливу циклічних коливань в суміжних і віддалених
сферах, час настання криз, обґрунтовано їх діагностувати і вибирати
оптимальні шляхи виходу з них. А закономірності соціогенетики дають
можливість виявити внутрішню логіку саморозвитку суспільних систем,
спадковість і мінливість в їх динаміці, обґрунтовано проводити відбір
корисних змін, які адаптують систему до змін навколишнього середовища
[133; 134; 146].
У теорії права, на думку А.І. Ющика, необхідним для розуміння права,
принципово важливим пунктом в пізнанні права є потреба розуміння поняття
норм, як суспільної форми необхідних правил і як атрибутика управління
суспільством, розгляд діяльності людини в якості предметної основи норм,
визначення соціальних норм як специфічного предмета необхідності [442,
с.36]. О.М. Оніщенко та Н.М. Пархоменко вказують на те, що завданням
юридичної

науки

законодавства
міжгалузевих

в

є

збагачення

контексті

комплексних

існуючих

зародження
інститутів,

концепцій

нових
як

і

про

напрямків,

необхідність

систему
розвитку
посилення

прогностичної функції юридичної науки [248, с.119], тощо.
С.П. Головатий, аналізуючи практику ЄСПЛ приходить до висновку у
тому, що логічно-наслідковими вимогами одного із рішень Суду є те, що «…
по-перше, «закон має бути достатньою мірою адекватно зрозумілим
(adequately accessible)»; це означає, що в «розпорядженні громадянина має
бути настанова [на поведінку], яка точно відповідає умовам юридичних
норм, що застосовується в цьому випадку» (принцип доступності)» [79,
с.383]. А по-друге, – дослідник додає, – що «…норма [закону] не може
розглядатися як «право», якщо її не сформульовано з достатньою мірою
чіткості (with sufficient precision), що дає змогу громадянинові врегулювати
свою поведінку» [79, с.383]. Тут, що важливо, слід виділити наступний
момент, а саме: «… це означає – як відмічає вчений-дослідник (С.П.
Головатий) – Я.М. – що громадянин «повинен мати можливість (за потреби)
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передбачити – тією мірою, яка є розумною за конкретних обставин, –
наслідки, до яких може призвести така дія (поведінка)» (принцип
передбачуваності)…» [79, с.383]. Отже, як бачимо, рішення ЄСПЛ не тільки
визначають верховенство права як вимогу до формування норми права
(права), але й зводять таку властивість права до вираження принципу саме
«передбачуваності». До того ж, така характеристика права є важливою саме
для громадян. Такі обстави не є й характерними вимогами до цивільних
процесуальних норм (їх передбачуваність, через визначеність, зрозумілість),
характеризують вітчизняне процесуальне право (судові процедури) на
предмет відповідності ЄС стандартам, – що особливо важливо підкреслити.
У філософії права Н.І. Сатохіна звертає увагу на те, що «стратегія
осмислення» …. у здійсненні права, яка охоплює такі аспекти: визначення
місця розуміння в динамічній структурі правової реальності; виявлення умов
можливості

розуміння,

представлених

в

герменевтичній

традиції

концепціями історичності, інтерсуб’єктивності та конфлікту інтерпретацій;
осмислення антропологічного виміру феномену розуміння, який включає
базові характеристики розуміючого; визначення предмету та критерію
розуміння; осмислення мети і результату розуміння на прикладі моделей
розуміння в цивільному і кримінальному судочинстві….» [336, с.13–14].
На думку П.П. Порощука, який досліджував адміністративно-правові
засади контролю в діяльності керівника апарату суду, приходить до
висновку у тому, що серед основних принципів …. контролю є не тільки
верховенство права, законність, доцільність, науковість, алей плановість
[277, с.6].
В цивільному праві щодо ознаки договору пропонується деякими
дослідниками зберегти на фоні одних ознак, доповнивши традиційними
формулюваннями певними стержневими, наприклад, не просто «обов’язкове
виконання договорів», а «передбачуване обов’язкове виконання договору»,
тощо [111, с.115–117; 432, 120].
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Досліджуючи ризики в цивільному праві, М. Веліканова відмічає, що
на етапі оцінки ризику доцільним видається використання таких підходів та
методів до проектування та прогнозування. Тут, вчена солідарна із
дослідниками у сфері соціології права щодо того, у правовому (юридичному)
проектуванні можна використати розроблені соціологією права підходи
адаптувавши їх до потреб управління ризиком. Серед таких пропонується
виділяти такі інструменти: матрицю ідей, аналогію, асоціація, реорганізація,
мозковий штурм.
Зрештою, дослідниця приходить до висновку у тому, що саме при
оцінці ризиків формується стратегія управління ризиками. Проте повністю
уникнути ризиків у більшості випадків неможливо, то вагоме значення має
вирішення питання допустимості (прийнятності, виправданості) ризику, яке
потребує подальшого дослідження та обґрунтування [57, с.7].
З цивільної процесуальної точки зору слід вказати на те, що
передбачуваність

виявляється

у

нормах,

які

відображають

сутність

«процесуальних фільтрів». Так, М. Селіванов та О. Смотров відмічають, що
вчені-процесуалісти

дійшли

згоди,

що

процесуальна

форма

завжди

обов’язково носить нормативний та системний характер, вона по суті
передбачає «алгоритм» поведінки кожного суб’єкта при розгляді та
вирішенні судової справи [370; 337]. Також, дослідники вважають, що
сучасні IT-технології можуть істотно покращити прогнозованість судових
рішень та їх надійність, допомогти судді в судовому процесі, зменшити
навантаження на окремого суддю та знизити ризик суддівських помилок
[337].
Аналізуючи норми ЦПК України, можливо більш наглядно відмітити
особливості прояву сутності (мети) прояву цивільної процесуальної норми,
посеред якої й представляється можливим вказати та виділити предмет
антиципації.
Зокрема, ч.6 ст.259 ЦПК України визначено, що «…у виняткових
випадках залежно від складності справи складання повного рішення
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(постанови) суду може бути відкладено на строк не більш як десять днів, а
якщо справа розглянута у порядку спрощеного провадження – не більш як
п’ять днів з дня закінчення розгляду справи…». Або ж, з огляду на зміст ч.4
ст.134 ЦПК України «… суд може попередньо визначити суму судових
витрат (крім витрат на професійну правничу допомогу), пов’язаних з
розглядом справи або певною процесуальною дією. Така попередньо
визначена судом сума не обмежує суд при остаточному визначенні суми
судових витрат, які підлягають розподілу … ».
Антиципатія відстежується з огляду на зміст ст.11 ЦПК України «…суд
визначає в межах, встановлених цим Кодексом, …. відповідно до принципу
пропорційності, враховуючи: …. забезпечення розумного балансу між
приватними й публічними інтересами; …. значення розгляду справи для
сторін, час, необхідний для вчинення тих чи інших дій, …, тощо.…».
Не можливо не вказати на особливості реалізації функції контролю
суду за виконанням судового рішення (акту) стосовно вимог окремої ухвали,
в якій також відстежується ідея антиципації. Так, ч.6 ст.262 ЦПК України
визначено, що «…окрема ухвала надсилається відповідним …. особам, … ..,
які за своїми повноваженнями повинні усунути виявлені судом недоліки чи
порушення чи запобігти їх повторенню….».
Слід сфокусувати увага стосовно статей: ч.2 ст.214 ЦПК України
«…головуючий відповідно до завдання цивільного судочинства керує ходом
судового засідання, забезпечує додержання послідовності і порядку вчинення
процесуальних дій, здійснення учасниками судового процесу їх процесуальних
прав і виконання ними обов’язків, спрямовує судовий розгляд на забезпечення
…. , усуваючи …все, що не має істотного значення для вирішення справи...»;
а також стосовно інститутів «Врегулювання спору за участю судді»
(ст.ст.201–205 ЦПК України), «підготовчого провадження» (ст.189 ЦПК
України), тощо.
НЕ було б зайвим погодитись із думкою М.М. Веліканової у тому, що
«ризик», як акт-стан, має певною мірою подвійну природу. З одного боку,
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ризик може породжувати, змінювати чи припиняти правові відносини, тобто
виконувати функції юридичного факту, який у сукупності з іншими
життєвими обставинами впливає на динаміку правовідносин. У цьому разі
ризик як факт-стан має всі характеристики юридичного факту [55, с.13].
В

рамках

попереднього

висновку,

можливо

констатувати,

що

антиципація в праві є можливою, чим становить певний інструмент для
нормативно-правого регулювання цивільних процесуальних правовідносин.
Адже право – це насамперед можливість поведінки; це те, що визначає
майбутнє у поведінці. Закон ж – це юридичний факт, а власне – те, що є
минулим. Але норма закону містить право. Воно (майбутнє як право)
«вмонтоване» не тільки і норму права алей правову реальність, правовий
простір, а по суті, в процесуальний порядок розгляду і вирішення цивільної
справи, на що вказує сама стадійність цивільного процесу. Адже стадії – це
насамперед план процесуальної діяльності суду та учасників процесу
зумовлений у цивільну процесуальну форму як чітку процедуру, реалізацію
якої повинен планувати та дотримуватись суд.
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4.2. Місце феномену безпеки в цивільних процесуальних категоріях
«інтерес», «свобода», «право», «обов’язок» та «відповідальність»
Система цивільного процесуального права, як відомо, складається не
тільки із процесуальних норм, принципів, інститутів, проваджень і стадій,
але, й тих процесуальних категорій, які наповнюють та виокремлюють їх
внутрішній зміст. Власне – вказують на «дух» процесуального права. До
таких категорій можливо віднести процесуальний «інтерес», процесуальну
«свободу», процесуальне «право», процесуальний «обов’язок» та процесуальну «відповідальність». Але гарантування їхньої належної реалізації
видається малоефективним, ймовірно через недостатню оцінку та визначення
у таких категоріях місця феномену безпеки. Адже коли йдеться про гарантії,
то, безумовно, мають на увазі ті процесуально-правові механізми, які
покликані забезпечувати та нейтралізувати виниклі перешкоди, конфлікти
або інші загрози задля вільної та безперешкодної реалізації суб’єктивного
права чи інтересу кожного із учасників цивільного процесу. А це, в свою
чергу, і зумовлює актуальність питання про необхідність дослідження саме
феменології безпеки в окресленому ключі.
Категорії «інтерес», «свобода» та «право», як і категорії «обов’язок» та
«відповідальність» в цивільному судочинстві та в теорії права були предметом наукових досліджень. Серед дослідників, які займались їх проблемами
та доктринальною їх розробкою, можна виділити І.В. Венедіктову [58], І.А.
Безклубого та І.С. Гриценка [61], В.А. Бабакова [15], Ю.В. Бауліна, І.М.
Іншина, В.І. Щербину [436], А.В. Волкова [64, с.73–77], В.В. Собучева, А.В.
Малько [175, с.30–36], М.Б. Мельник, М.М. Ясинка [192, с.222–224; 193,
с.43–46; тощо] та інших [221, с.43; 288, с.164]. Натомість питання визначення
їх місця, а відтак й взаємозв’язку із феноменом категорії «безпека» в
процесуальному контексті, на жаль, досліджено не було.
Досліджуючи зазначену проблематику, слід насамперед звернути увагу
на думку С.С. Алєксєєва щодо того, що використання при дослідженні
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категорій

діалектики,

феменології,

герменевтики,

екзистинціоналізму,

аксіології чи теорії систем означає не що інше, як можливість суттєвого
збагачення гносеологічного, пізнавального інструментарію при теоретичній
розробці тих чи інших правових проблем [9, с.22]. Як наслідок, на думку
вченого, це повинно мати позитивний ефект, особливо в контексті висновків
аксіології в межах ролі права [9, с.23] та, відповідно, інших ключових
категорій. Тому у випадку визначення підходів до окреслення проблематики
феменології безпеки в цивільному судочинстві та її зв’язку із категоріями
права, свободи, інтересу, обов’язку та відповідальності, проведення
дослідження в даному ключі повинне призвести до принципово нового
бачення. Адже В.С. Полікарпов, переймаючись дослідженням філософії
безпеки, відмічає, що процеси, які пов’язані із цією категорією, завжди
охоплюються аксіологічним та онтологічними аспектами при дослідженні
[270, с.3].
З огляду на це, застосування при дослідженні філософсько-правового
підходу на даному етапі є вкрай цінним ще й тому, що філософське бачення
правових явищ, на думку С.С. Алєксєєва, дозволяє розглядати їх під кутом
зору природного права [9, с.26], а природне право з позиції цього вченого
становить першооснову права [9, с.34] як феномену. Натомість це не означає,
що предметом та об’єктом дослідження виступають природні права, свободи
та інтереси тощо. Адже насамперед йдеться про безперешкодну можливість
реалізації таких прав у режимі цивільного судочинства, тобто за відповідних
правил та процедур, які покликані розглянути та вирішити цивільну справу.
Отже,

йдеться

про потребу визначення

їх становища

на

предмет

«безпековості» (захищеності).
Таким чином, сама філософія як любов до мудрості, або як «наука» про
мудрість, на думку М.Р. Вулевича, дуже не проста хоча б тому, що існує
багато видів мудрості: емпірична, технічна, життєва, діалектична, політична
та ін. [68, с.155]. Вчений доволі детально звертає увагу на те, що в основі діалектичної мудрості завжди лежить процес пізнання, стан обізнаності, уміння
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вести бесіду (філософствувати), уявлення про постійний рух і розвиток у
природі й суспільстві. Ця мудрість по суті активна та пов’язана із
осмисленням таких категорій, як: «час», «простір», «сутність», «існування»,
«видимість», «дійсність» та ін., а також із правовою та політичною мудрістю,
справедливістю, відповідальністю, мужністю [68, с.155]. Все це тією чи
іншою мірою притаманне специфіці судової форми захисту, процесуального
режиму, покликаного забезпечити та гарантувати такий захист, охорону
права, свободи чи інтереси, але з точки зору діалектичної, в сенсі пізнання
місця феноменології безпеки процесу, процедури захисту та охорони права
судом.
Тому О.А. Івакін у діалектично-філософському сенсі цілком слушно
приходить до висновку, що діяльність людини вибудована у своїй
конструкції завжди так, щоб постійно стикатися, окрім дії більш-менш
частих («місцевих», локальних – Я.М.) законів, дією загальних законів [110,
с.14]. Це означає, що і в цивільному процесі, як особливому порядку
розгляду і вирішення цивільної справи, власне – особливому порядку захисту
прав, свобод та інтересів, постійно відчувається присутність впливу на сам
процес (процедуру, її повноту, ефективність) розгляду справи тих процесів, з
якими так чи інакше стикається система судочинства, що пояснюється дією
інших законів. Адже окремо, такі явища та феномени існувати не можуть. І
тут складним для вирішення залишається питання про те, які процеси є
первинними, які вторинними, які мають суттєвий вплив, а які тільки
закладають фундамент для інших процесів та, відповідно, наслідків. У першу
чергу йдеться про ієрархічність прав, обов’язків, інтересів, їх взаємозв’язку,
послідовності та первинності у задоволенні тощо. Адже у рамках цивільного
судочинства суд все більше стикається із проявами феномену інтуїтивного
права [267; 268; 200, с.36–45], або ж з феноменами зловживання правом та
обов’язками у цивільному процесі [430; 431, с.35–39; 251] тощо; а також
інших теорії, як: теорія судового пізнання (І.І. Котюк) [144], еристики (І.В.
Хоменко) [399], культури правосуддя [369, с.180–182], мовної маніпуляції та
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феномену мови, які властиві людині (І.В. Беляєва, Б.Д. Нурієв) [27; 238],
психології та тактики судових дебатів (М.М. Ясинок) [445], тощо.
Окреслені тенденції абсолютно є очевидними перш за все тому, що
«…. практична діяльність людини якраз і виступає тією особливою ланкою, в
якій збігаються об’єктивна реальність та свідомість… » [110, с.15]. Але
основна цінність підходу до таких правових явищ з позиції природного права
полягає в тому, що завдяки цьому стало можливим вийти із замкнутого кола
лише юридичних явищ та феноменів, що безпосередньо із ними пов’язані (ще
з епохи моно-норм), таких як етика, релігія. Адже такі основи мають для
законів та судочинства чи інших юридичних явищ, на думку С.С. Алєксєєва,
базове значення [9, с.26].
Ю.Ю. Ветютнев ведучи мову про аксіологічні проблеми право
розуміння звертає увагу на те, що ціннісне визначення права кульгає на певні
недоліки. На його думку, соціальні цінності, зачасту, найчастіше всього
являють собою щось неординарне, не носячи суворо фіксованого змісту, чим
і викликають конфлікт інтерпретацій. А тому, визначення права через
«свободу» та «справедливість» не вирішує свого основного завдання, тобто,
не визначає предметну сферу подальших суджень, оскільки виникає відсилка
від одного по проясненого поняття до іншого, ще більш проблемному [60,
с.17]. На думку дослідника, методологічно, ні в природі, ані в суспільстві не
можливо виявите те, що являється правом. Адже ті чи інші імена не
притаманні своїм носіям первинно, вони являються лише частиною мовної
картини світу, тобто, не відшуковуються воточуючому світі, не приналежать
предметам в якості їх атрибутів, а лише присвоюються їм. А тому, поняття
права не стільки відкривається, скільки конструюється. Відтак, на думку
дослідника, не існує такого явища, яке «в дійсності» є правом; радше,
існують лиш явні або приховані рішення суспільства іменувати конкретне
явище правом [60, с.9].
Отже, феномен «безпеки», укризових ситуаціях та станах правового
регулювання, радше буде визнаватись «благом»/правом, чим химерою
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феноменів квазі регуляторів. Відтак, феномен безпеки буде відігравати
особливу роль при реалізації прав, свобод та інтересів учсникми цивільної
справи, власне, його місце тяжіти до забезпечення правопорядку, юридичної
процедри, юридичної конструкції, або ж, навпаки, надаючи перевагу правам,
свободам та інтересам.
Водночас, слушною є позиція Ю.Ю. Ветютнева у тому, що повне
ототожнення права із тими чи іншими цінностями означає, що відкидається
правовий характер різного роду правових явищ, які вступають із цими
цінностями в протиріччя (до прикладу, в межах ліберального підходу
несправедливий закон рахується не правовим). Цим самим же, звужується
аспект пошуку, без належних підстав формується лінійний та благосний
образ права, що позбавлені будь яких відштовхуючих ознак, а все можливі
зловживання та відступлення від справедливості та гуманізму виключаються
із розгляду, виносяться за рамки права. При такому підході, право скоріш
нагадує ідеал та втрачає схожіть із соціальною практикою [60, с.17].
Відтак, саме цивільне судочинство, як процес, що здійснюється у
правовому полі, завжди відображає ті процеси, які передають унікальність
процесуально-правових ситуацій, що виникають у судовому засіданні. Тому
зосереджені не тільки на регламентації правового нормативу (нормативних
регуляторів поведінки у формі джерел цивільного процесуального права), але
й

значною

мірою

концентруються

та

відображають

індивідуально-

психологічні чи суто природні властивості того чи іншого учасника
цивільних процесуальних правовідносин як біосоціальної істоти. Тут
простежується, наприклад, яскравий зв’язок поєднання психології та права.
Адже психологія, як стверджував відомий юрист А.Є. Брусіловський, завжди
та стихія, яка охоплює суд з усіх його боків [100, с.365; 200, с.36]. Натомість
даний аспект не єдиний, який охоплюється «людським фактором» у плані
непередбачуваності та динаміки цивільного судочинства у діалектичному
його сенсі.
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Наведене генетично співвідноситься (доповнюється) із сутністю права
на безпеку, що належить до прав четвертого покоління [240, с.77]. У
широкому розумінні, воно зводиться, на думку О.Б. Боднара, до того, що
насамперед передбачає собою захист від протиправних посягань з боку
інших. Адже безпека людини як система проявляється у фізичному, психологічному, моральному, соціальному, матеріальному, кримінологічному,
майновому та інших видах та вимірах. Це означає, що методологічно йдеться
про поєднання різних, але водночас взаємопов’язаних елементів, комплексу
заходів, спрямованих на зміцнення захисного механізму, надійних гарантій
захисту людини від тих чи інших небезпек (курсив власний – Я.М.) [38, с.88–
93]. Утім, якщо цивільний процес – це не тільки рух із застосування права як
інструменту, вироблення судової практики чи вдосконалення нормативного
регулювання процесуальних правовідносин, але й можливість забезпечити та
відновити реалізацію норми матеріального права, а через них і свободу
вибору поведінки. У такий спосіб здійснюється не тільки вплив на право, але
й на форму вираження процесуальної свободи, інтересу, права, обов’язку та
відповідальності.
Отже, в силу реалізації права, свободи, покладення обов’язку,
відповідальності, учасник процесу чи інші процесуальні особи повинні мати
можливість їх реалізувати, бути готовими до будь-якого повороту подій, до
можливих ускладнень. Але феномен безпеки в процесі реалізації тієї чи іншої
аналізованої категорії не може бути безмежним, оскільки існує загроза
внаслідок принаймні захисту однієї категорії – обмежити можливість
реалізації іншої, що також є проявом феномену безпеки.
В контексті розуміння сутності природи меж та обмежень, слід взяти
до уваги позицію М.О. Стефанчука, який займаючись дослідженням питання
меж у цивільному праві, приходить до висновку, що «межами здійснення
права» слід насамперед «… вважати передбачені актами цивільного законодавства чи правочином способи, якими правомочна особа може набути ті
можливості, що містяться в юридичному закріпленні цих прав…» [357, с.10].
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Також вчений доводить, що «межі здійснення права» є об’єктивними та
відображають позитивний аспект у здійсненні суб’єктом свого права, адже
ними встановлюються можливі (дозволені чи незаборонені) варіанти
поведінки суб’єкта. Більше того, суб’єктивні чинники залежать від
заснованої на законі волі суб’єктів чи судових органів. Тому, саме
суб’єктивні умови, на думку науковця, визначають «обмеження права» як і
«обмеження в здійсненні права». «Обмеження» за своєю природою
виражають негативний аспект, оскільки звужують чи виключають окремі
можливості для здійснення суб’єктом свого права [357, с.10]. Таким чином,
питання обмеження з точки зору визначення місця феномену безпеки у
процесуальному праві постають у запобіжній функції, охоронній – це щодо
негативного аспекту. В позитивному аспекті прояв межі, зводиться, на нашу
думку, до доволі важливої допоміжної категорії, а саме «стимул» у праві, що
також дає можливість пояснити місце феномену безпеки у процесуальному
праві.
Варто додати, що правовий стимул слід, на думку А.В. Малько,
розглядати

насамперед

як

правове

ініціювання

(заохочення)

до

законослухняної поведінки, яке закладають для задоволення суб’єкта права
його власних інтересів конкретний режим сприятливості правовій обстановці
[174, с.91]. Правове ж стимулювання, на переконання дослідниці, неможливо
повноцінно розглядати окремо від таких категорій, як: правові обмеження,
бар’єри (певні гальма), подвійність юридичної інформації, інтереси, цінності,
мотиви, правовий вплив та регулювання, а іншого боку, від суб’єктивних
прав, законних інтересів, правових пільг, заохочень тощо (курсив власний –
Я.М.) [174, с.86].
Відповідно у дослідженні А.В. Малько по суті йдеться про механізм та
відповідні інструменти уникнення саме режиму несприятливості, в якому
повинні бути усуненні усі чи якомога більше загрозливих, небезпечних, або
ж неефективних чи малоефективних дій, що мають пряме відношення до про-
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цесу реалізації процесуального механізму розгляду справи (в широкому
розумінні) та інтересу, свободи, обов’язку та відповідальності.
Отже, стимул у праві виражає позитивний аспект забезпечення
сприятливості обстановки у цивільному процесі (наприклад, у судовому
засіданні), та заснований на проявленні процесуального інтересу, роль якого
в контексті «сприятливості» генетично пов’язана із забезпеченням, власне –
феноменом безпеки. Таким чином, феномен безпеки може пояснюватись
позитивними та негативними тенденціями (обставинами), з огляду на те, що
вони випливають із обмеження права чи встановлення стимулів. Як
наслідок, у результаті цього забезпечується виконання завдань самого
цивільного судочинства з боку осіб, які беруть участь у справі, – реалізації
наданої законом процесуальної свободи.
За таких обставин сатє очевидним і те, що питання вираження
процесуальної свободи також має важливе значення в силу того, що вона
може бути обмежена, або ж, її вияв може мати неконтрольоване значення та
призводити до негативних наслідків захисту прав судом, що прямо
охоплюється феноменом безпеки.
З філософсько-діалектичної точки зору важливою умовою свободи є
спроможність та можливість усунути зовнішній примус. Проте це ще не вся
свобода, як зазначає О.А. Івакін. На його думку, це свобода «від… («чогось..»
– Я.М.)». Але є ще свобода «для… («чогось..» – Я.М.)». Вчений-філософ за
таких обставин порушує питанням: куди в такому випадку піде від рабських
кайданів звільнена людина, чим вона буде займатися в житті? І тут варто
згадати спінозівське визначення свободи як пізнаної необхідності [110,
с.310]. Тобто, для чого надається свобода? Тому, на наше переконання, у
процесуальному значенні така необхідність переростає в не що інше, як в
обов’язок, тобто в обов’язок діяти у певний процесуальний спосіб у зв’язку з
виниклою конкретною процесуальною ситуацією при здійсненні цивільного
судочинства. Відтак обов’язок, продукований свободою дії та зумовлений
інтересом, у силу виниклої необхідності, як констатації факту потреби діяти

316

у певний спосіб, якраз і забарвлюється феноменом безпеки, набуває
«безпекових» (забезпечувальних) ознак.
Більше того, в процесуальному значенні законодавцем цілком
природною видається закладена та дієва концепція забезпечення свободи дії
заінтересованих процесуально чи матеріально учасників цивільного процесу,
що діє через реалізацію принципу диспозитивності у цивільному процесі (ст.
13 ЦПК України). За таких обставин вважаємо, що феномен безпеки
охоплюється як предметом (бо в широкому і вузькому сенсі входить в об’єкт
правовідносин, власне – у їх зміст – права, обов’язки тощо), так і методом
цивільного процесуального права (адже містить імперативно-диспозитивну
складову).
Водночас варто мати на увазі, що маючи свободу дій, людина (як
учасник процесу – Я.М.) є відповідальною за ці дії. А тому вважають, що цей
термін дії застосовується при вираженні свободи взагалі [61, с.31].
Досить цікавою видається позиція і тих вчених, які вважають, що
«відповідальність і свобода людини пліч-о-пліч проходять через усю історію
філософської думки. Відповідальність (покарання) завжди визначали лише за
умови свободи дій людини. Тільки за наявності свободи людина може бути
відповідальною, нести відповідальність. Однак це й діє у зворотному
напрямку: лише завдяки відповідальності, яку людина взяла на себе, вона
може бути вільною від необхідності» [61, с.18].
Такі поєднання свободи та відповідальності дають можливість вести
мову

про

наявність

також

«безпекової»

складової

у

категорії

«відповідальність». Адже свобода у розпорядженні своїми процесуальними
правами у той чи інший спосіб, позначається певною мірою не тільки на
алгоритмі подальших процесуальних дій, але й на процесуальній відповідальності за вчинені чи не вчинені дії. Отже, тут також можна побачити
наявність меж, обмежень та стимулів, які у позитивному та негативному
сенсі демонструють прояв феномену «безпеки», що є особливо цінним для
виконання завдань та мети цивільного судочинства (ст. 2 ЦПК України).
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Проте К.В. Горобець вважає за необхідне зазначити те, що питання про
існування в праві специфічних цінностей – це насамперед питання про
існування самого права як сфери буття людини та суспільства [80, с.16],
власне як і буття цінностей цивільного судочинства, обставин, за яких і
покликане здійснюватись цивільне судочинство як форма захисту прав,
свобод та інтересів, його забезпечення та безпека. Це пояснює по суті буття
цивільного судочинства як в аксіологічному так й онтологічному вимірі. У
протилежному випадку у разі відсутності безпекової складової утворюється
хаос, невизначеність, тобто стає неможливим реалізувати те чи інше право,
свободу, обов’язок тощо, так і здійснити процесуально-правове регулювання
розгляду цивільної справи.
Однак у теорії права відзначається, що право онтологічне саме тому,
що воно відповідальне. Відповідальність – саме буття, яким є свобода.
Свобода настільки ж відповідальна, настільки й «безвідповідальна», тому
вона є основою буття. Відповідальність є формою свободи та несвободи,
оскільки вона є внутрішнім полем боротьби свободи й несвободи.
Насамперед буття у своїй буттєвості через становлення перетворює
відповідальність – як несвободу на відповідальність – як свободу і стає
правом [61, с.50]. Іншими словами, мета права постає як потреба сформувати
обов’язок. Формування як процес неможливе без тих елементів, які
зобов'язані сформувати право, що не може бути належним чином сформоване
без оптимального забезпечення процесуальної (процедурної) складової
самого процесу формування як феномену.
Варто зауважити, що саме ж «право на безпеку» віднесене до прав
четвертого покоління [240, с.77], яке в широкому сенсі зводиться, на думку
О.Б. Боднара, до права на безпеку, передбачає собою «…захист від
протиправних посягань з боку інших…». Адже на думку дослідника, безпека
людини як система – це насамперед фізична, психологічна, моральна,
соціальна, матеріальна, кримінологічна, майнова та інші її види. Це й
означає, що методологічно йдеться про поєднання різних, але в той же час,
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взаємопов’язаних елементів, або ж навіть комплекс заходів, що спрямовані
на зміцнення захисного механізму, надійних гарантій захисту людини від тих
чи інших небезпек [38, с.88–93]. Відповідно, можливо змоделювати за
аналогією і в процесуальному сенсі «право на процесуальну», а власне
«право на цивільну процесуальну безпеку», насамперед як – це особисте
невід’ємне та непорушне благо учасника цивільного процесу, бути захищеним
законом та судом від небезпек, ризиків та загроз чи то уразливого стану
(становища), під час/в ході/в наслідок здійсненні цивільного судочинства.
Право на процесуальну безпеку постає скоріш навіть як комплексний
феномен права. Це пов’язано із тим, що воно охоплює своїми можливостями
забезпечення збереження й охорони, як правило, низки суспільних відносин і
сукупності матеріальних і процесуальних благ і суб’єктивних прав серед
осіб, які беруть участь у справі або задіяні в цивільному судочинстві [206,
с.102].
Важливо саме те, що право на безпеку характеризується низкою таких
ознак, як: (а)необхідність вимагати перед судом на підставі юридичних
фактів усунення в законний спосіб низки загроз, що можуть призвести до
несприятливих наслідків і/або порушення матеріальних чи процесуальних
прав безпосередньо під час розгляду судом цивільної справи; (б)можливість
обирати конкретний спосіб охорони та захисту, який здатний призвести до
необхідного процесуально-правового результату щодо унеможливлення
будь-яких порушень уже чинних прав, у правовідносинах яких створилася
загроза їх обмеження, порушення чи знищення; (в)забезпечення охорони й
захисту прав і гарантій їх реалізації в силу нормативно-джерельної бази;
(г)наявність своєрідної специфічної межі такого права, яка окреслюється
рамками зникнення, нівелювання загроз, що вказували на потенційну
можливість виникнення негативних наслідків, тобто зникненням самих
юридичних фактів [206, с.99].
Отже, феномен безпеки поширюється на процесуальні категорії
«інтерес», «свобода», «право», «обов’язок» та «відповідальність» через
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наявність окремого виду права, права четвертого покоління на процесуальну
безпеку. Це дає можливість визначити його самостійне та унікальне місце у
кожному конкретному випадку.
За таких обставин можна констатувати цілком виправдану позицію, що
переважає у філософсько-правових поглядах реалістів, у яких склалися
доволі чіткі уявлення про розуміння небезпечних тенденцій у праві, його
проблемності щодо прогнозування процесуально-правових ситуацій та
констатації загрозливих умов його реалізації. Адже вони цілком прагматично
ставлять питання про те, як насправді судді вирішують судові справи, адже
це насамперед не відповідає тому, що описується та викладене у
підручниках. Вони переконані, що офіційна теорія вчить якраз про цілісність
системи законів, які застосовуються суворо і неупереджено об’єктивними і
логічно мислячими суддями до конкретних справ. Відповідно рішення ніби
виносяться свідомо та обдумано. Однак «немає нічого більш неправильного»,
– заявили реалісти, – адже законодавство, на їхню думку, завжди є неповним
і містить момент невизначеності (а власне і пробілу, небезпеки – Я.М.). Проте
парадокс полягає в тому, що його повнота і визначеність часто як недосяжні,
так і одночасно небажані – адже життя змінюється, виникають нові ситуації,
що не вкладаються в існуюче законодавство. Тому в умовах неточності та
невизначеності, а іноді й суперечливостей законодавства, судді нерідко
виносять рішення інтуїтивно і після цього надають їм вигляд результатів
раціонального розумового процесу [220, с.43]. По суті, це дозволяє
простежити тісний зв’язок філософсько-правового підходу до розуміння
феномену безпеки у процесуальному значенні з такими правовими
категоріями,

як:

«інтерес»,

«свобода»,

«право»,

«обов’язок»

та

«відповідальність». Адже дані категорії якнайяскравіше відображають аспект
та «характер людської сутності», природу її буття, як і неможливість
охоплюватися в часі правовим полем та свідомістю суддівського розсуду. Це
й пояснює природність не тільки появи загроз порушення, невизнання чи
оскарження того чи іншого права, інтересу, свободи, але й вказує на певну
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невід’ємну близькість феноменів права та безпеки, феноменів свободи та
інтересу, обов’язку та відповідальності тощо.
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Висновки до Розділу 4

В інституті джерел (форм) цивільного процесуального права є

1.

наявною особлива група процесуальних норм, які закріплюють феномен
безпеки, вказує не тільки на їх нормативне навантаження на процесуальноправове регулювання цивільних процесуальних правовідносин, але й на
необхідність виділення додаткової підгрупи джерел та норм цивільного
процесу.
Ефективність дії цивільних процесуальних норм залежить від їх
взаємозв’язку із безпековими елементами, а саме тих, які б визначали
процедуру усунення прогалини в нормативній сфері, процедуру долання
юридичних

конфліктів,

закріплювали

їх

процесуальні

запобіжники,

встановлювали б допустимі межі реалізації процесуальних прав та обов’язків
учасників цивільного процесу.
А тому слід прийти до висновку у тому, що цивільні процесуальні
норми, можуть бути засновані не тільки на процедурі реалізації цивільних
процесуальних прав та обов’язків, інтересів учасників цивільної справи, але й
на потребі забезпечення стану захищеності таких корелятів, як і можливості
безперешкодної їх реалізації, або ж, бути спрямованими визначення ступеню
деструктивної чи то конфліктної ситуації в цивільному процесі, забезпечення
принципу пропорційності шляхом встановлення обмежень; в зв’язку з чим, їх
слід підвиділяти за критеріями ступенів, форм та способів забезпечення
безпеки на: (а)ті, які охоплюють нормативно-правове регулювання ризиків
стосовно вчинення чи то не вчинення процесуально-значимої поведінки. Дані
норми

можуть

мати

спосіб

викладу

загальний,

бланкетний;

бути

диспозитивними чи то імперативним (до прикладу, ч.4 ст.12 ЦПК України);
(б)ті,

що

стосуються

потреби

нормативно-правового

регулювання

забезпечення безпеки цивільної процесуальної форми (її стабільності); (в)ті,
що націлені на нормативно-правове регулювання охорони та захисту
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цивільних

процесуальних

прав

та

обов’язків,

інтересів;

(г)ті,

що

встановлюють обмеження реалізації певних процесуальних прав (право на
суд), з метою потреби забезпечення національних інтересів та застережень
стосовно публічного порядку в межах цивільного процесу (п.7 ч.2 ст.468
ЦПК України; ст.12 Закону України «Про міжнародне приватне право»);
(д)ті, що забезпечують нормативно-правове регулювання юридичного
конфлікту в цивільному процесі (його долання (вирішення)); (ж)ті, що
забезпечують

реалізацію

процедурних

моментів

міжнародного

рівня

(виконання рішень ЄСПЛ) та національного (норм ЦПК України, інших
спеціальних законів); (е)ті норми, що входять в групу основної (першої)
групи джерел (форм) цивільного процесуального права, та ті, які стосуються
другої групи джерел (форм) цивільного процесуального права (інші Закони
та підзаконні нпа).
2.

Місце феномену «безпеки» пояснюється невід’ємною (дуальною,

«супутниковою») природою в приналежності до категорій «інтерес»,
«право», «свобода», «обов’язок» та «відповідальність», що вказує на
універсальну роль безпеки, як правового феномену в регулюванні цивільних
процесуальних правовідносин; пояснює та обумовлює природу охоронної
функції

права

на

системному

рівні

забезпечення

взаємозв’язку

та

стабільності основоположних благ. Тобто, наскільки феномену безпеки є
дотичним в процесуально-правовому регулюванні до таких корелятів,
настільки відображаються гарантії по їх реалізації, охороні, захищеності.
Феномен безпеки генетично лежить у площині змісту суб’єктивного
цивільного процесуального права, обов’язку, інтересу та відповідальності. Це
вказує на те, що феномен безпеки сам по собі існувати не може, оскільки
відсутній належний об’єкт «забезпеченості», а тому, він є квазі-феноменом
конкретного цивільного процесуального права, обов’язку чи то інтересу,
мети відповідальності (в аксіологічному сенсі), реалізація якого й потребує
забезпечення у відповідному просторово-правовому сенсі.
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Феномен «безпеки» у процесуально-правових категоріях «інтерес»,
«право», «свобода», «обов’язок» та «відповідальність», з одного боку –
відіграє роль процесуального «обмежувача» при небажаній реалізації таких
корелятів («інтерес», «право», «свобода», «об’явок» та «відповідальність») в
силу зловживання процесуальними правами та обов’язками в цивільному
процесі; з іншого боку, відіграють роль процесуального запобіжника по
забезпеченні охорони цих корелятів як сталих категорій юридичної
конструкції процесуальної форми.
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РОЗДІЛ 5
ПРАВО НА БЕЗПЕКУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

5.1. Право на безпеку в цивільному процесі та його зміст
Конституційна норма щодо потреби першочергового забезпечення
державою людині недоторканності здоров’я, життя, честі і гідності, як і
гарантування її безпеки, зводить їх в ранг не тільки найвищих соціальних
цінностей заради яких вона існує, але й постає головним обов’язком та
сутністю самої держави в її діяльності (ст.3 Конституції України). Відтак,
при захисті судом прав та інтересів, його учасникам повинно належати й
право щодо усунення загроз, які можуть їх порушити. А тому, як уявляється,
здійснення цивільного судочинства, повинно одночасно забезпечуватись
відповідними умовами у його відправлені.
Аналізуючи наукові дослідження та здобутки, що були проведенні у
юридичній науці, можливо із упевненістю прийти до висновку, що суттєвий
науковий пласт піднятої проблематики тієї чи іншою мірою дістав своє
відповідне доктринальне закріплення. Зокрема, можливо вказати на працю
Г.Гальке (суддя ФРН), в якій піднімається питання безпеки права у
судочинстві [72, с.2–6], праці наукових колективів – під керівництвом О.М.
Оборотава та Н.М. Крестовської, де виділяється право на безпеку, як право
четвертого покоління [240, с.77]; – під керівництвом С.С. Бичкової, А.І.
Бірюкова та В.І. Бобрика, щодо матеріальної основи права на безпеку в
цивілістиці [402, с.412], тощо [408]. Однак, у науці цивільного процесу,
нажаль, не вдається комплексно та повно відстежити фокусування наукового
пошуку на виокремленні права на безпеку в цивільному судочинстві, що є
неприпустимим та потребує проведення належного дослідження.
Ідея відповідальності не лише за шкоду, але й навіть за створення
небезпеки завдати певної шкоди, як відмічається у цивілістиці, була
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реалізована ще в римському приватному праві. Де за преторським едиктом
(edictum de postum) встановлювалась відповідальність за просте створення
небезпеки для перехожих, в зв’язку із виставлянням предметів із будинків,
які потенційно могли заподіяти шкоду іншим особам, не власникам речі.
Така відповідальність зводилась до покладання на власника речі відповідного
штрафу [258, с.324–325; 402, с.412]. Відтак, римляни вже у той час вирізняли
право на безпеку під час регулювання приватних відносин.
На сьогодні, в цивільному праві, правовідносини із потребою
забезпечення прав та інтересів учасників цивільних правовідносин, як ото
життям, здоров’ям, майном фізичної чи то юридичної особи, тощо,
пов’язують із наявності юридичного факту, що створює таку загрозу.
Сторонами у таких позадоговірних зобов’язаннях є лише потенційні
заподіювані шкоди та потенційні потерпілі [402, с.412-413]. Однак, дія
цивільних прав та інтересів очевидно має продовження і за умови здійснення
цивільного судочинства під час розгляду і вирішення цивільної справи,
оскільки

їх абсолютність презюмується.

Відтак,

ряд

охоронних як

матеріальних (ст.ст.1163-1165 ЦК України) так і процесуальних норм (ст.2,
ст.ст.7. 8, 10, 11, чч.4, 5 ст.12, ст.ст.61, 62, ст.ст.44, 143–147, ст.ст.201, 212,
214, 262, п.7 ч.2 ст.468 ЦПК України, тощо), очевидно перебувають у
взаємозв’язку та дії, так як норми процесуального права повинні
забезпечувати реалізацію та охорону норм матеріального права [240, с.126].
В той же час, варто звернути увагу на те, що згідно зі ст.1 Закону від 21
червня 2018 р. № 2469-VIII, визначається, що «…громадська безпека і
порядок - захищеність життєво важливих для суспільства та особи інтересів,
прав і свобод людини і громадянина, забезпечення яких є пріоритетним
завданням діяльності сил безпеки, інших державних органів, органів
місцевого самоврядування, їх посадових осіб та громадськості, які
здійснюють узгоджені заходи щодо реалізації і захисту національних
інтересів від впливу загроз…». А демократичний цивільний контроль – це
«…комплекс здійснюваних відповідно до Конституції і законів України
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правових, організаційних, інформаційних, кадрових та інших заходів для
забезпечення верховенства права, законності, підзвітності, прозорості органів
сектору безпеки і оборони та інших органів, діяльність яких пов’язана з
обмеженням у визначених законом випадках прав і свобод людини, сприяння
їх ефективній діяльності й виконанню покладених на них функцій,
зміцненню національної безпеки України…».
Водночас, сам сектор безпеки за Законом від 21 червня 2018 р. № 2469VIII (ст.4) підлягає демократичному цивільному контролю. Предметом
останнього визначається: (а)дотримання вимог Конституції і законів України
у діяльності органів сектору безпеки … недопущення їх використання для
узурпації влади, порушення прав і свобод людини і громадянина; (б)зміст і
стан реалізації стратегій, доктрин, концепцій, державних програм та планів
у сферах національної безпеки і оборони; (в) стан правопорядку в органах
сектору безпеки …. забезпеченість необхідними запасами матеріальних
засобів та готовність до виконання завдань за призначенням у мирний час та
в особливий період; тощо.

Система цивільного контролю складається з

судового контролю; громадського контролю.
Тобто, предмет (об’єкт) цивільного контролю, очевидно може
стосуватися й цивільного судочинства, процесуальної форми, рішень суду,
процесуальних прав, свобод та інтересів, тощо. Даний Закон виділяє й такі
об’єкти безпеки (ст.3) як ото: щодо людини і громадянина – її права і свободи
(а в контексті цивільного судочинства, такими об’єктам, на нашу думку,
постають процесуальні права та свободи осіб, які беруть участь у справі
(ст.ст. 13, 43, 45, 46–50, і т.д. ЦПК України)); щодо суспільства – його
духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні
цінності, інформаційне і навколишнє природне середовище і природні
ресурси (в цивільному процесі такими об’єктами безпеки постають – «...
честь і гідність усіх учасників цивільного процесу … незалежно від раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного
та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та
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інших ознак..» (ст.6 ЦПК України)); а також держава, де об’єктом безпеки, в
цивільному процесі є сам суд, як інституція, а також судочинство, як
гарантований державою процесуальний порядок захисту та охорони прав,
свобод та інтересів.
Генетичний взаємозв’язок об’єктів права на безпеку на національному
рівні із об’єктами цивільних процесуальних правовідносин очевидний,
оскільки і ті та інші охоплюються цивільними, житловими, сімейними,
трудовими відносинами (ст.ст.4, 9 Закону від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII;
ч.1 ст.19, ст..214 ЦПК України), та входить до компетенції суду загальної
юрисдикції, так як суди загальної юрисдикції як стосовно суб’єкту
забезпечення безпеки, забезпечення судового контролю.
Відповідно до ст.2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
«…Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує
кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод,
гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними
договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України… (курсив власний – Я.М.)…».
Показовим

видається

і

те,

що

об’єкт

феномену

безпеки

характеризується можливістю впливу на нього певних чинників, з якими
законодавець поєднує наявність «загроз…. безпеці», які складають «…наявні
та потенційно можливі явища і чинники, що створюють небезпеку життєво
важливим … інтересам…» (ст.1 Закону від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII як
держави Україна по здійсненню судочинства так і безпосередньо щодо
кожного учасника цивільного процесу.
Таким чином, можливо відмітити, що об’єкти безпеки тісно пов’язані із
предметом цивільного процесуального права, правовим регулюванням
цивільних процесуальних правовідносин, та входять у його зміст. Власне, як і
право

на

процесуальну

національної безпеки.

безпеку

охоплюється

правовим

режимом
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Адже варто підкреслити, що у цивільному судочинстві питання
системи правових засобів та методів по забезпеченню оптимального із точки
зору інформаційної відкритості судової влади в контексті здійснення
правосуддя, якраз і співвідносять із правовим режимом, режимом
транспарентності судової влади (курсив власний – Я.М.) [354, с.71]. Утім,
сам процесуальний режим не розглядається науковцями в системі цивільного
процесу окремо. Не знаходять його взаємозв’язок ні із питанням захисту, ні із
забезпеченням прав та інтересів, а ні з їх охороною, а лише із питаннями
«урегульованості та напруженості судової процедури» [419, с.10], хоча, по
суті, таких їх формує та наповнює цивільну процесуальну форму.
Питання специфіки сутності права на безпеку не можливо розкрити і
без з’ясування змісту цього поняття. Тому, представляється предметно
вказати і на те, що в традиційному розумінні в теорії права діалектику
правових категорій прав та обов’язків розглядають як такі, що спільнопов’язанні між собою та є невід’ємними [331], а їх зміст, поєднують із
можливістю у вчиненні суб’єктом певної поведінки (щодо суб’єктивних
прав), та необхідністю вчинення або утримання від поведінки (щодо
суб’єктивних обов’язків) [6, с.30; 10, с.323; 442, с.156; 433, с.47, 48; 197, с.13;
31, с.72; 240, с.192]. Серед яких, О.С. Бондарєв вирізняє такі ознаки
суб’єктивного права, а саме: (а)суб’єктивне право є перш за все владою
суб’єкта права, яка виражається у можливості за власною волею здійснювати
ті інтереси, які лежать в основі права; (б)воно є владою здійснювати свій
інтерес, в силу чого суб’єкт усвідомлює можливість певного блага
задовільнити його потреби, і заради цього намагається задовільнити
відповідно такі інтереси саме таким шляхом; (в)можливість забезпечити такі
інтереси нормами об’єктивного права; та зрештою (г)властивість такого
права бути обмеженим чіткими межами, фіксуючи законні межі [40, с.60–61].
Зокрема, в матеріальному праві, зокрема в цивілістиці, зміст деяких їх
видів прав пов’язують не тільки із такими трьома традиційно-устовшихся в
циільному праві правомочностями

(повноваженнями), як ото – право на
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власні дії; право на чужі дії; 3)право вимагати застосування засобів примусу
до зобов’язаних осіб (до прикладу, див.: Цивільне право України. Загальна
частина: Підручник/ За заг. ред. А.І. Бірюкова, Ю.О. Заїки. К.: КНТ, 2006.
С.55, та інш.), – а й зокрема із наявністю у суб’єкта певних благ. Адже М.І.
Матузов та Н.В. Ушанова додатково під виділяють таку додаткову
правомочність як ото «4)можливість використання на основі даного права
певним соціальним благом» [189, с.50].
В свою чергу, Р.О. Стефанчук, досліджуючи питання особистих
немайнових прав фізичної особи виділяє такі позитивні правомочностей
суб’єктивного права як

ото «благо-обладання» та «благо-використання»

[356, с.116]. Звідси, слід погодись із думкою й Є.В. Скурко у тому, що
«право» виростає із «необхідності його оформлення», і, по суті, охорони ним
найбільш цінного його блага [347, с.4]. За функціональним спрямуванням,
С.В. Ковальський визначає, що «охорона найважливіших цінностей від
правопорушень потребує активного реагування...» однак, «…охоронне
регулювання правовідносин виходить за межі норм окремої галузі права,
окремого закону…», адже «зобов’язальні та охоронні правовідносини
доповнюють одні одне у галузях публічного та приватного права» [125, с.177,
170].

Такі

обставини

пояснюють

взаємозв’язок

марального

та

процесуального права, і необхідність у цивільному судочинстві здійснення
ряду охоронних функцій.
Утім, в цивільному ж процесуальному праві, зміст суб’єктивного права
учасників цивільного процесу переважно зводиться до «…встановленої і
забезпеченої нормами цивільного процесуального права міри можливої
поведінки… і можливості вимоги певних дій від суду…» [48, с.58], тощо. А
це означає, що в доктрині, на методологічному рівні існує прогалина у
необхідності виділяти таку можливість, як право, хоча, з огляду на
проведений аналіз процесуальних норм, суть цивільного судочинства як раз і
націлена за своєю природою на захист порушених прав, а також і на охорону
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прав (особливо матеріальних галузей права – сімейного, земельного,
житлового, цивільного).
Отже, зміст права, як правило пов’язується із наявністю у суб’єкта
права певних благ, які надані або законом, або в силу її природних
властивостей, або ж, із можливістю діяти відповідним чином суб’єкта права,
чи то передбачаючи певні загрози зажадати від суб’єктів, що уповноваженні
корегувати поведінку та діяльність учасників правовідносин, як і сам зміст
цивільної процесуальної форми по розгляду і вирішенню цивільної справи.
Відтак, така властивість суб’єктивного права особливо актуальною видається
саме для осіб, які звернулися до суду за захистом, а також, входить до сфери
інтересів суду в зв’язку із здійсненням повноважень по відправленню
правосуддя з огляду на проаналізовані вище норми Конституції України,
ЦПК України та ряду спеціальних Законів, щодо феномену «безпеки»,
«забезпечення», тощо.
Наведені обставини складають потребу визначити ряд ознак права на
процесуальну безпеку, а саме, серед таких можливо виділити (а)необхідність
вимагати перед судом на підставі юридичних фактів, усунення у законний
спосіб ряду загроз що можуть призвести до несприятливих наслідків та/або
порушення матеріальних чи то процесуальних прав безпосередньо під час
розгляду судом цивільної справи; (б)можливість обирати конкретний спосіб
охорони та захисту, який здатний призвести до необхідного процесуальноправового результату щодо унеможливлення будь яких порушень вже
існуючих прав, у правовідносинах яких створилася загроза їх обмеження,
порушення чи то знищення; (в)забезпечення охорони та захисту прав та
гарантій їх реалізації, в силу нормативно-джерельної бази; (г)наявність
своєрідної специфічної межі такого права, яка окреслюється рамками
зникнення, нівеліювання загроз, що вказували на потенційну можливість
настання негативних наслідків, тобто, зникненням самих юридичних фактів.
М.І. Матузов та Н.В. Ушанова, виділяючи соціальні ролі та функції
права, окрім таких які визначають його як вид і міру поведінки суб’єктів,
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форми вираження їх інтересів, тощо, додатково виділяють і такі його прояви
які покликані забезпечити співвідношення індивідуальних, колективних та
суспільних інтересів, таким (курсив власний – Я.М.) [189, с.145]. І що слід
показово відмітити, то це те, що суб’єктивне право виступає насамперед як
«можливість» певної поведінки самої уповноваженої особи на певну
поведінку [189, с.154]. Звідси, якщо матеріальне право уповноважило, до
прикладу, учасників цивільних правовідносин в контексті ст.ст.1163–1165
ЦК України, на «можливість» вимагати усунення загроз їх матеріальних
прав, в тому числі і під час судового захисту, то, вже виникнення цивільних
процесуальних правовідносин, «зобов’язує» суд піддати аналізу такі загрози,
вжити у межах процесуального закону, компетенції та повноважень, по їх
усуненню відповідні заходи. Звісно, фактична вся процесуальна діяльність
суду

корегується

імперативно-диспозитивними

засадами

цивільного

судочинства.
Зміст ж суб’єктивного права на безпеку в цивільному судочинстві
повинен виводитись через синтез як тих благ, що потребують як охорони, так
і потребують захисту. Тобто, вжиття відповідних процесуально-правових
заходів, спрямованих на забезпечення, охорону та створення процесуальних
гарантій

здійснення

цивільного

судочинства

відповідно

до

вимог

матеріального та процесуального законодавства, дотримання прав кусників
цивільного процесу. Це пояснюється потребою забезпечення дотримання
процесуальної форми щодо здійснення цивільного судочинства, а також, по
суті й реалізації мети процесуальної норми, яка полягає як відомо в
забезпеченні реалізації матеріальної норми права [240, с.126], за своєю
правовою природою.
В цивільному процесі мета права на цивільну процесуальну безпеку
повинна зводитись до створення насамперед умов для забезпечення та
встановлення «благо-охорони», «благо-захисту», «благо-гарантій» щодо
приналежних прав, свобод, інтересів та обов’язків учасникам цивільного
процесу в рамках матеріального так і процесуального права. Тобто,
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забезпечення

їх

таким

чином,

який

б

створив

певну

вакумність

(неможливість) порушення прав та процесуальної форми під час здійснення
правосуддя, в силу дії певного правового режиму (до прикладу –
процесуального режиму безпеки), над тим чи іншим об’єктом цивільних
процесуальних правовідносин (в широкому та вузькому сенсі). Дія такого
режиму зводилася б до усунення якомога більшої частини порушень
матеріального та процесуального законодавства при процесі охорони,
відновлення чи то в процесі захисту вже порушених прав, свобод чи то
інтересів. Адже це зумовлюється на нашу думку тим, що суд, як головний та
специфічний учасник цивільних процесуальних правовідносин повинен
забезпечити дотримання, охорону та реалізацію, а також гарантування тих
прав, інтересів та обов’язків учасників процесу, які може бути порушено, не
дотримано чи знівельовано, як в рамках матеріального права, так і
процесуального. Саме на суд покладено функцію вчасного передбачення та
усунення випадків їх порушення під час розгляду і вирішення будь якої
цивільної справи, на будь якій із стадій цивільного процесу.
За таких умов, можливо вказати на те, що процесуальний режим в
рамках

дії права на безпеку

зумовлюється

не

тільки специфікою

«забарвлення» щодо особливого процесуального порядку (режиму – в
широкому значенні), але й тим процесуальним інструментарієм та засобами
(принципами, методами, тощо правового впливу), які витікають із
гарантованого Конституцією України та іншими нормативно-правовими
актами права на процесуальну безпеку.
Тому, фокусування уваги на законній можливості в учасників
цивільного процесу вимагати охорони та усунення загроз під час розгляду і
вирішення

цивільної

справи

судом,

надає

можливості

процесуальній формі набути специфічних функцій

цивільній

– охоронної та

забезпечувальної. Що зрештою наділяє її забезпечувальними властивостями
дії процесуального права на правовідносини, які виникли в цивільному
судочинстві, та зрештою, зумовлює спеціальний режим, режим, який
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пов'язаний

із

встановленням

особливих безпечних

умов

здійснення

цивільного судочинства – режим цивільної процесуальної безпеки.
Режим цивільної процесуальної безпеки пояснюється тим, що цивільне
законодавство виробило ряд процесуальних норм, які характеризується
проявами таких феноменів у цивільному процесі як ото – зловживання
процесуальними правами та обов’язками учасників цивільних процесуальних
правовідносин [430; 251, с.168], ускладнення в ході розгляду цивільної
справи [405, с.168], тощо.
Право на безпеку в цивільному судочинстві забезпечується й
імплемнтаційними процедурами в зв’язку із дією Закону України «Про
забезпечення права на справедливий суд» [296], а відтак, режим цивільної
процесуальної безпеки охоплюється і міжнародно-правовим рівнем (євроінтеграційним простором), в силу наявності у таких процедур, та
інструментів для забезпечення верховенства права, стабільності дії системи
цивільного судочинства в цілому.
Проте, хоча даним Законом визначаються лише основні критерії щодо
забезпечення права на справедливий суд, а «право на безпеку» не
розкривається по суті, утім, його сутність однозначно дає підстави прийти до
висновку у тому, що його нормативні положення характеризуються саме
охоронними та забезпечувальними функціями, як і гарантування дотримання
режимом процесуальної безпеки забезпечення реалізації прав люди та
верховенства права у цивільному судочинстві.
Тому, питання права на безпеку в цивільному судочинстві, як
можливість на захист та охорону дістають належного вкрай актуального
практичного пояснення. Адже аналізуючи ряд статей ЦПК України (ч.5 ст.12,
ст.143, ст.214 ЦПК України, та інш. норми) можливо вказати й на те, що на
суд, як основного учасника цивільних процесуальних правовідносин,
покладається обов’язок по забезпеченню права на безпеку в силу його
функціональних повноважень, обумовлених очевидно спеціальним статусом.
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Так, відомо, що здійснення цивільного судочинства не можливе без
відповідного

процесуального

механізму

по

розгляду

та

вирішенню

конкретної тієї чи іншої цивільної справи, в зв’язку із притаманною йому
цивільною процесуальною формою, воно поділено на відповідні стадії.
Однак стадійність цивільної процесуальної форми надає можливість
вирізнити специфіку реалізації права на безпеку у тій чи іншій стадії
цивільного процесу. Звісно, варто мати на увазі, що кожна стадія цивільного
судочинства характеризується певною метою, завданням, які зумовлюють
унікальність дії відповідного процесуального режиму в тій чи іншій стадії.
Наприклад, на стадії відкриття провадження у справі суд повинен
забезпечити законність та обґрунтованість відкриття провадження у справі,
відсікти можливості зловживання правом на звернення до суду в позивача,
дотримання правил підсудності та підвідомчості (ст.ст.44, 19–23, 174–183
ЦПК України); а у випадку залишення позову без руху – сприяти
роз’ясненню прав та обов’язків на цій стадії, щоб забезпечити доступ до
правосуддя, а також, усунути можливості розголошенню даних коли справа
очевидно підлягає в закритому судовому засіданні, власне як і забезпечити
належність і своєчасність інформації по стану цивільного судочинства (ст.7
ЦПК України), тощо. На стадії підготовки справи до судового розгляду –
забезпечити з’ясування позиції сторін у справі; також, з’ясувати у сторін
наявність додаткових доказів та обставин, які потрібно встановити чи то
долучити до справи; забезпечити можливість представлення та подання до
суду доказів чи то позову в рамках клопотань осіб, які беруть участь у справі,
тощо. А на стадії судового розгляду – забезпечити усунення випадків щодо не
рівності прав та обов’язків учасників цивільного процесу, як перед судом так
і перед законом, щодо конфлікту на тлі дискримінації раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану, місця проживання, мовних ознак (ст.6 ЦПК
України); під час призначення експертизи – порушення перед експертом
чітких та лаконічних запитань, задля забезпечення оптимізації цивільного
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судочинства та дотримання процесуальних строків по розгляду і вирішенню
справи; забезпечення належного порядку судового засідання; виклик та
тактичний допит свідків, забезпечення належності їх перебування в кімнаті
для свідків, тощо.
Таким чином, можливо констатувати, що право на безпеку цивільного
судочинства, в рамках стадій цивільного процесу, характеризується межами
та завданнями кожної із стадій цивільного процесу.
Не аби яке практичне значення для забезпечення судом права на
безпеку в цивільному судочинстві, має проявлення дії тих норм у цивільному
судочинстві, які вказують безпосередньо на генетичний взаємозв’язок із
нормами матеріального права. Зокрема, характерним проявом забезпечення
охорони благ майнових та особистих немайнових інтересів під час
здійснення цивільного судочинства відстежуються за видами цивільного
провадження (позовному, окремому та наказному), адже зумовлені потребою
забезпечення процесуальною охороною саме тих благ, які гарантовані та є
невід’ємними за матеріальним правом.
Так, в позовному провадженні, право на процесуальну безпеку щодо
забезпечення процесуальної охорони прав в матеріальному праві може
стосуватися таких інститутів як ото (а)забезпечення позову – проявлятися в
необхідності забезпеченні та гарантуванні обставин, що зумовлені із
виконанням рішення суду та розглядом цивільної справи, а саме – щодо
уникнення обставин переходу права власності на майно, тощо; (б)в порядку
забезпеченні доказів – охорони судом тих прав, які в процесі забезпечення
доказів можуть бути порушені – усунення випадків знищення, знівеліювання
доказів, забезпечення належних умов представлення доказів суду, в
належному зберіганні доказів, їх витребування, виклику свідка та його
допиту, огляду речових доказів, що швидко псуються, огляд їх та
місцезнаходження; в гарантуванні судом реалізації тих прав, які можуть бути
здійсненні особами, які беруть у справі, під час розгляду зави про
забезпеченні доказів, тощо; (в)під час розгляду справи в судовому засіданні
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зважаючи на кожен його етап, право на процесуальну безпеку полягає: на
підготовчому етапі – щодо усуненні судом обставин, які б ускладнили судове
слідство та гарантували дотримання прав осіб, які беруть участь у справі, а
саме – з’ясування процесуально-правового статусу (чи є такий учасник
депутатом, чи не перебуває на лікуванні, чи має фізичні чи психологічні
вади, тощо), чи має клопотання перед судом; під час судового слідства –
забезпечити порядок та послідовність встановлення обставин справи, тощо; і
т.д.
В наказному провадженні – право на процесуальну безпеку щодо
забезпечення процесуальної охорони прав в матеріальному праві, зводиться
виявлення обставин, які б надали можливість забезпечити розгляд тільки тієї
категорії цивільних справ, вимоги по яких є безспірними і, причому, чітко
закріпленні

в

ст.ст.160–161

ЦПК

України,

що

усуває

можливість

зловживання правом на звернення до суду.
В

окремому

провадженні,

кожна

категорія

цивільної

справи

пояснюється специфічним цивільним процесуальним режимом розгляду та
вирішення цивільної справи, що зумовлений особливою її процесуальноправовою природою у забезпеченні охорони та захисту матеріальних
(майнових та немайнових) і процесуальних прав. До прикладу, (1)справи про
вирішення

питання

щодо

обов’язкової

госпіталізації

до

протитуберкульозного диспансеру обумовлюються не тільки потребою
забезпечення в об’єктивності встановлення юридичних фактів щодо
(а)потреби примусової госпіталізації в силу виявлення факту заразної
хвороби

(туберкульозу),

але

й

(б)продовження

строку

примусової

госпіталізації хворого, тощо (ст.ст.343 – 345 ЦПК України). Процесуальний
режим розгляду такої справи обумовлений строковим лімітом – не більше 24
годин після відкриття провадження у справі (ст.345 ЦПК України); (2)справи
про надання особі в примусовому порядку психіатричної допомоги –
розглядається судом

стосовно госпіталізації особи до психіатричного

закладу протягом 24 годин; а заява про психіатричний огляд протягом 3-х
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днів; а про надання амбулаторної психіатричної допомоги, її продовження та
продовження госпіталізації протягом 10-ти днів (ст.341 ЦПК України).
З іншого боку, постає за очевидне, що суд повинен забезпечити
охорону прав як учасників процесу так і присутніх у залі судового засідання,
заради усунення випадків порушення їх матеріальних та процесуальних прав,
не допущення розголошення відомостей про стан і діагноз особи, стосовно
якої розглядалась справа;
(3)у справах про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або
оголошення її померлою – повинен забезпечити охорону прав особи, щодо
якої встановлюється даний факт відсутності чи то оголошення її померлою.
Зокрема, щодо вжиття належних заходів через органи опіки та піклування
щодо встановлення опіки над майном фізичної особи, місце перебування якої
не відоме, якщо опіку над майном ще не встановлено (ч.2 ст.308 ЦПК
України). А у випадках появи особи фізичної особи, яку було визнано
безвісно відсутньою чи то оголошено померлою, або встановлення її місце
перебування – суд повинен вжити заходів по скасуванню рішення суду,
надання такій особі відомостей про стан її прав та встановлених обмежень,
наслідків розгляду справи про визнання безвісно відсутності та оголошення
як померлої, часу та місця розгляду справи по скасуванню такого рішення,
тощо;
(4)у справах про усиновлення – забезпечити встановлення, дотримання
прав та інтересів усиновлюваних, мети усиновлення, дійсних намірів сторін,
тобто – забезпечення дотримання таємниці усиновлення (ч.3 ст.313 ЦПК
України); забезпечення виконання рішення суду (в порядку ст.314 ЦПК
України); і т.д.
Окрім, цього, можливо вказати на дію ряду норм, які на загальних
засадах по суті «проявляють» право на безпеку цивільного судочинства.
Оскільки, як думається, їх норми безпосередньо вказують та визначають
загальні передумови, які слід дотримуватись судом при здійсненні
цивільного судочинства. А саме: ст.6 ЦПК України закріплює, що суд
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зобов’язаний забезпечити, а також, унеможливити прояви неповаги до честі і
гідності усіх учасників цивільного процесу і здійснювати правосуддя на
засадах їх рівності перед законом і судом незалежно від раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
похолодання, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак;
ст.7 ЦПК України, зобов’язує суд забезпечити дотримання охорони
інформації та таємниць, їх не розголошення, якщо такі стосуються
усиновлення, інтимних сторін життя осіб, які беруть участь у справі,
відомостей, які принижують їх честь та гідність; а ч.5 ст.12 ЦПК України,
визначає обов’язок суду в рамках здійснення змагального цивільного
судочинства забезпечити (а)сприяння у всебічному і повному з’ясуванню
обставин справи, зокрема, шляхом роз’яснення особам, які беруть участь у
справі, їх прав та обов’язків; (б)попереджати про вчинення або не вчинення
процесуальних дій особами, які беруть участь у справі, а також, (в)сприяння
реалізації їх прав у випадках, що встановлені ЦПК України;
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5.2. Цивільні процесуальні правовідносини безпеки в цивільному
процесі та їх зміст
Інститут цивільних процесуальних правовідносин займає центральне
місце серед цивільної процесуальної форми як порядку розгляду і вирішення
цивільно-правового спору, оскільки без його юридичної конструкції жодна
процесуально-правова

дія

чи

бездіяльність

не

може

вважатися

легітимізованою та бути об’єктом оцінки судом на предмет дотримання
законності. Адже у випадку їх відсутності у процесі правового регулювання
суд позбавлений можливості ідентифікувати статус учасників конфлікту,
визначити їх відношення щодо спірних об’єктів, як і визначити їх сутність, а
також зміст прав та обов’язків, які можуть бути реалізовані в цивільному
судочинстві. Відповідно, реалізація права на процесуальну безпеку не є
виключенням, адже його правове регулювання зумовлюється специфічним та
по своїй суті унікальним характером в процесі здійснення цивільного
судочинства. Це зумовлює потребу визначення співвідношення цього права
із інститутом правовідносин на предмет можливості їх «забарвлення» його
специфікою.
Як в теорії права, так і в теорії цивільного процесу дослідження
інституту правовідносин завжди було предметом наукових досліджень, що
пов’язано із динамікою природи їх сутності та багатогранністю цієї
конструкції. Такі доктринальні розробки, безумовно, заклали відповідний
надважливий пласт статики, щодо елементів, підстав виникнення, зміни та
припинення інституту правовідносин. Серед їх дослідників можливо вказати
на С.С. Алєксєєва [6, с. 246–270, 323–335], Т.І. Євстіфєєву [99], Ю.К.
Толстого [375], А.Л. Паскар [261; 408, с.96 – 97], О.В. Николайченко [232],
О.Г.Новікова [234], Д.Г. Нохріна [236; 237], Р.О. Халфіну [396], О.І.
Харитонову [397], А.І. Ющика [442, с.88–146], Ю.В. Юдіна [430; 431, с.35–
39], та ін. Важливою видається й та обставина, що, попри прискіпливу увагу
до інституту правовідносин, питання права на безпеку також не може бути
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залишеним осторонь, адже його взаємозв’язок із правовідносинами є
очевидним,

оскільки

такий

феномен

без

юридичної

конструкції

правовідносин існувати не може. Проте хоч серед дослідників права на
безпеку можливо відзначити ряд таких вчених, як О.Б. Бондар, В.А. Ліпкан,
О.А. Степанов, та деяких інших, на жаль, як ті праці, що стосуються
інституту правовідносин, так і ті, що стосуються права на безпеку, не
розглядалися у дослідженнях у взаємозв’язку. А тому загрози та небезпеки,
що можуть мати місце при реалізації правовідносин в цивільному
судочинстві,

є

прихованими,

а

гарантоване

право

на

безпеку

–

нереалізованим, як і те, що самі такі відносини є неоціненими та не ідентифікованими, що зрештою, є неприпустимим.
Розглядаючи питання предметної основи (субстрату) права, А.І.
Ющик показово відзначає, що саме суб’єктивне право насамперед зумовлене
потребою його суб’єкта «на вимогу» [442, с.56], яка зорієнтована на охорону
та захист людських благ чи цінностей. За своєю суттю право на процесуальну
безпеку в цивільному судочинстві теж спрямоване на забезпечення судом
охорони прав, свобод та інтересів, а також усунення загроз, що виникли під
час здійснення цивільного судочинства. В той же час право на процесуальну
безпеку є комплексним феноменом правової матерії процесуального права,
як регулятора суспільних відносин в цивільному судочинстві, оскільки
«охоплює своїми можливостями забезпечення збереження й охорони, як
правило,

низки

суспільних

відносин

і

сукупності

матеріальних

і

процесуальних благ і суб’єктивних прав серед осіб, які беруть участь у справі
або задіяні в цивільному судочинстві» [206, с.106]. Воно також «тісно
пов’язане із предметом цивільного процесуального права, як і регулюванням
цивільних процесуальних правовідносин» [206, с.102]. Проте на думку
деяких дослідників, зміст права на безпеку не має обмежуватись лише загрозами [358, с.82–85; 160, с.114–115]. Це й притаманно цивільному
судочинству. Адже такі обставини в цивільному судочинстві пов’язані саме
із предметом регулювання правовідносин, який окреслюється ширшим
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об’єктом цивільних процесуальних правовідносин, з огляду на його (щодо
останнього) «загальність» та «спеціальність». Наведене підтверджується і
позицією С.С. Алєксєєва, який з цього приводу виділяє концепцію «чистих»
(«робочих») правовідносин та фактичних. Зокрема, вчений визначає, що
правовідносини «робочої частини» у механізмі правового регулювання є
засобами впливу, а суспільні (фактичні) відносини становлять предмет
правового регулювання, тобто становлять ту сферу соціальних явищ, на яку
так чи інакше впливає право [6, с.255]. А тому виникнувши без певного
фактичного (матеріального) змісту, юридична форма набуває цей зміст
(здійснюються певні дії) і цим самим досягається мета правового регулювання – складаються фактичні відносини, яких раніше не було [6, с.256]. Це
особливо є характерним для «чистих» процесуальних правовідносин в
широкому сенсі їх розуміння як сутності самого цивільного судочинства з
розгляду і вирішенню цивільної справи.
Отже, розглядаючи питання специфіки правовідносин у рамках місця
в них права на процесуальну безпеку, відзначимо той факт, що ряд судових
процедур та стадій, що зумовлені природою цивільного судочинства та
націлені методологічно на розгляд і вирішення цивільної справи, за своєю
природою

дають

можливість

збагнути

й

іншу

їх

функціональну

приналежність закріпленості в системі цивільного процесуального права.
Тобто законодавча конструкція регулювання цивільних процесуальних
правовідносин «забезпеченістю» задля охорони і захисту прав, свобод та
інтересів одночасно відкидає «тінь» у їх регулюванні на інший бік
регулювання, а по суті вказує на інший вид правовідносин, що націлені на
усунення загроз, небезпек, несприятливих наслідків, що можуть мати місце в
силу розгляду судом цивільної справи чи процесуальної діяльності тих чи інших учасників цивільного процесу. Це дає підстави вбачати ніби подвійну
природу структури цивільних процесуальних правовідносин з реалізації
права на процесуальну безпеку.
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Тому позиція А.І. Ющика щодо подвійної природи суб’єктивного
права

в

контексті

його

«правомочності»

(як

можливості

вимоги)

доповнюється та має місце. Адже така обумовленість «подвійною природою
вимоги», на думку вченого, не може не позначатися на межах суб’єктивного
права, його суспільних формах, як і в принципі самому правовідношенні
[442, с.82, 87]. А саме пізнання подвійної природи суб’єктивного права, на
думку вченого, не мислиме без дослідження інституту правовідношення,
адже в такому тільки й виявляється сама подвійність – властивість
правомочності, що надає можливість реалізувати «вимоги» суб’єкта права
[442, с.87]. Отже, з’ясування концепції подвійності природи правовідношення та суб’єктивного права має вкрай важливе значення і для цивільних
процесуальних правовідносин.
Варто мати на увазі, що суб’єктивне цивільне процесуальне право на
безпеку само по собі існувати не може. Це пов’язано з тим, що підстави його
виникнення завжди спрямовуються на ті загрози та небезпеки, які націлені на
традиційний предмет суб’єктивного матеріального чи процесуального права,
тобто того права чи правовідношення, яке вже виникло, ідентифікувалось у
суб’єкті та предметі (об’єкті), визначилось у правах та обов’язках. До
прикладу, право власності на певну річ зумовлює у власника одночасне право
не тільки на володіння, користування та розпорядження чи несення тягаря
утримання його (як обов’язку), але й право на усунення загрози, яка б мала
можливість вплинути не найкращим чином на стан тієї чи іншої речі,
применшити її цінність та блага, які можливо із такої речі отримувати. Отже,
в цьому випадку у суб’єкта виникатиме право на безпеку в межах одного
правовідношення – щодо здійснення права власності.
Водночас,

будь-які

правовідносини

завжди

характеризуються

специфікою своїх структурних елементів. В теорії права, як правило,
виділяють посеред правовідносин три основні їх елементи: суб’єкт, об’єкт та
зміст [6, с.259–260]. Така ж юридична конструкція й устоялася у цивільному
процесуальному

праві

в

рамках

щодо

цивільних

процесуальних
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правовідносини [408, с.89–116]. Цивільні процесуальні правовідносини
функціонують заради досягнення певної мети [408, с.112]. Мета ж цивільного
судочинства по своїй суті є ціллю, де, в межах дії режиму процесуальноправової безпеки, вона зводиться не тільки до охорони, захисту прав, свобод
та інтересів учасників цивільного процесу, інтересів держави, але й до
попередження та стримування негативних чинників під час реалізації
судовою владою своїх повноважень, які і повинні бути націлені на дотримання правопорядку і на забезпечення реалізації прав та свобод учасників
цивільного процесу. Відповідно, і мету функціональна визначеність та
спрямованість цивільного процесуального відношення, яке виникає з підстав
реалізації права на безпеку, дають можливість визначити як таку, що
спрямована не тільки на захист та охорону суб’єктивних прав, свобод та
інтересів учасників цивільних процесуальних правовідносин, але й з огляду
на безпосередню підставу виникнення суб’єктивного права на безпеку –
виявлення та попередження загроз та небезпек щодо можливого порушення,
втрати чи знівеліювання певного матеріального чи процесуального права, яке
стало предметом розгляду і вирішення цивільно-правового спору.
Деякі дослідники виділяють й певні головні завдання «безпечних»
правовідносин. До прикладу, в цивільному (матеріальному) праві вказується
на «попередження шкідливих наслідків, які можуть настати у зв’язку з
обставинами, що виникли» [402, с.412–413].
Таким

чином,

в

цивільному

процесі,

функціональна

роль

правовідносин, що врегульовують реалізацію права на процесуальну безпеку,
повинна сприйматись і у вузькому, і в широкому сенсі.
Адже А.Л. Паскар справедливо виділяє доволі широку палітру
класифікаційних видів цивільних процесуальних правовідносин, до яких,
зокрема, може бути дотичне право на процесуальну безпеку. «В залежності
від виконуваних функцій і завдань в цивільному судочинстві» вчений виділяє
такі важливі категорії, як «регулятивні» та «охоронні». Щодо останніх
дослідник

вирізняє,

поміж

правовідновлюючих,

каральних

та
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компенсаційних [408, с.96–97], і ті їх функції, які пов’язані із забезпеченням
прав, свобод та інтересів учасників цивільного судочинства. Звісно, адже
сама наявність права на процесуальну безпеку спонукає до підстав виділення
додаткової групи цивільних процесуальних правовідносин, що якраз
покликані (націлені) на усунення загроз та небезпек від наданого законом
учаснику процесу того чи іншого права. Тому ми знаходимо за доцільне виділяти ту групу, яку слід пов’язувати із усуненням загроз та небезпек. Адже
такі за цілями, предметом правового регулювання є цивільними процесуальними правовідносинами. Але їх специфіка окреслюється «подвійністю
природи», оскільки вони співвідносяться із «загальним» та «спеціальним»
об’єктом цивільних процесуальних правовідносин.
Доктрина цивільного процесу виділяє три основні групи учасників
цивільного процесу: а) суд як особливий учасник цивільних процесуальних
правовідносин (ст. 34 ЦПК України); б) особи, які беруть участь у справі (ст.
ст.ст. 42, 48, 52, 53, 56, 58 ЦПК України); в) інші учасники цивільних
процесуальних правовідносин (ст.65 ЦПК України). Отже, в рамках
визначення суб’єктів безпечних відносин в цивільному судочинстві вважаємо
за доцільне в межах даного дослідження обмежитись саме цією категорією
учасників цивільного процесу. Отже, до суб’єктів таких правовідносин слід
відносити тих, які беруть участь у цивільній справі або залучені до її участі
на підставі рішення суду чи закону (у випадках законного представництва),
але при умові, що по відношенню до них виникають загрози та небезпека
порушення їх матеріального та процесуального права в результаті розгляду
судом цивільної справи. Також до таких суб’єктів є доцільним відносити і
тих, які в силу наявності рішення суду, який вирішив питання про їх права та
обов’язки, але які не є чи не були учасниками цивільного процесу в
конкретній справі і мають правосуб’єктність захистити своє право.
Об’єктам зобов’язальних правовідносин в цивільному праві також
притаманна схожа правова конструкція. Зокрема, як відомо, об’єктом цивільних зобов’язань є те, на що спрямовані права та обов’язки суб’єктів, тобто це
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певні дії щодо речей, грошей, послуг. Вважається, що ці дії можуть передбачати: а)передачу речей у власність чи користування; б)виконання певної
роботи; в)сплату грошей (відшкодування збитків) тощо. Відповідно до
ст.ст.1183–1185 ЦК України об’єктами позадоговірних відносин щодо
створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну
юридичної особи є ці перелічені блага, але в тому випадку, коли їм загрожує
небезпека [402, с.413]. Отже, об’єктами правовідносин безпеки можуть бути і
дії, як і інші майнові та немайнові об’єкти цивільних прав.
Варто

мати

на

увазі,

що

в

цивільному

процесі

цивільні

правовідносини характеризуються специфікою їх об’єкту. Щоправда, деякі
дослідники виділяють, що об’єктом цивільних правовідносин є те, з приводу
чого виникають цивільні процесуальні правовідносини і на що спрямовані
процесуальні права та обов’язки [405, с.39]. Інші вбачають «дуалізм».
Зокрема, йдеться про те, що такими є дії суб’єктів правовідносин або лише
діяльність суду; матеріально-правові відносини, що захищаються судом; спір
про право між учасниками матеріально-правових відносин, переданий на
розгляд суду; передбачені законом наслідки процесуальних дій, які є метою
цивільного судочинства (загальний об’єкт), захист матеріальних прав і
законних інтересів сторін і третіх осіб (спеціальний об’єкт), конкретна
справа

тощо.

Висловлюються

також

міркування,

що

процесуальні

правовідносини взагалі не мають об’єкта (курсив власний – Я. М.) [428, с.97].
Вважаємо, що така конструкція є притаманною і для правовідносин, що виникають з метою реалізації права на процесуальну безпеку, де об’єктом може
бути і процесуальна діяльність суду чи учасників процесу, і речі, які стали
предметом спору, і сама цивільна справа тощо.
Отже, за таких обставин можливо виділити декілька об’єктів в рамках
одного правовідношення, яким може загрожувати небезпека щодо втрати
того

чи

іншого

об’єкта,

применшення

його

функціональної

«балгозабезпечуваності» тощо. В процесуальному значенні такі об’єкти
правовідносин, що пов’язані із реалізацією права на безпеку, зумовлюються
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як об’єкти, що потребують захисту чи охорони в силу утворених умов
(зумовлених обставин), які призводять до небезпеки порушення прав, свобод
чи інтересів у триваючому розгляді судом цивільної справи або у зв’язку із
його вирішенням.
До прикладу, зв’язок із предметом та методом регулювання цивільних
процесуальних правовідносин серед об’єктів матеріальних відносин яскраво
відстежується через інститут забезпечення позову. Адже, як вважається,
предметом забезпечення позову є майбутнє рішення суду задля бодай такої
мети, як його виконання [434, с.27].
Звісно, варто мати на увазі й те, що процесуальна діяльність учасників
процесу завжди
(принципами)

регламентується

цивільного

диспозитивності,

як

і

процесуальних

відносин

такими

судочинства,
методом

основоположними

як

принцип

правового

засадами

змагальності

регулювання

(імперативно-диспозитивним).

та

цивільних
А

тому

процесуальний порядок правового регулювання цивільних процесуальних
правовідносин безпеки застосовується та діє у повній мірі, однак із деякими
особливостями. Власне тими, що відносини процесуальної безпеки можуть
домінувати над реалізацією інших правовідносин, що виникають у
цивільному судочинстві, та охоплювати такі, тобто виконуючи специфічну
функцію-ціль – забезпечення виконання основного правовідношення.
Зміст цивільного процесуального правовідношення щодо реалізації
права чи безпеку становлять також права та обов’язки учасників цивільного
процесу, як і повноваження суду чи інших осіб, що за своїм службовим
статусом такими наділені. Повноваження чітко окреслюються імперативною
природою мети діяльності того чи іншого владно-підпорядкованого суб’єкта.
Натомість потрібно методологічно розмежовувати суб’єктивне право
на безпеку від суб’єктивного права та обов’язку правовідносин безпеки, які
входять у зміст таких правовідносин. Річ у тім, що суб’єктивне право як
можливість

вимагати

правовідношенням.

виниклі

загрози

чи

небезпеки

ще

не

є
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Водночас, права та обов’язки правовідносин цивільної процесуальної
безпеки тісно пов’язані із формами захисту цивільного права, оскільки
надають можливість у випадку утворених загроз чи небезпеки у зв’язку із
розглядом цивільної справи обрати найбільш оптимальний варіант захисту та
охорони прав, свобод та інтересів, що стали предметом розгляду цивільної
справи. До прикладу, у випадку вже виниклого юрисдикційного захисту, яким
є судова форма захисту (ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України (далі – ЦК
України)), в особи, яка бере участь у справі, відповідно до ст.19 ЦК України,
виникає право на самозахист. Законодавчо обмеження у такій формі захисту
не закріплено під час вже обраної (визначеної) форми, а тому особа, яка бере
участь у цивільній справі, може скористатися таким правом, що буде
свідчити про реалізацію права на безпеку, власне, як і про існування
цивільних процесуальних відносин безпеки. Адже а) суд, з одного боку,
зобов’язаний сприяти охороні прав, свобод та інтересів, як і зобов’язаний
впливати на б) осіб, які створюють загрози чи небезпеки; а, в) особа, право,
свобода чи інтерес якої ставиться під загрозу, може діяти у юрисдикційних та
неюрисдикційних рамках, але не виходячи за межі самозахисту, враховуючи
при цьому його пропорційність та співвідношення.
Таким чином, елементи цивільних процесуальних правовідносин
характеризуються

дуалізмом,

множинністю,

тобто,

дво-

чи

багатосуб’єктністю, (-об’єктністю) та й власне щодо прав та обов’язків.
До прикладу, присутні у залі судового засідання, як і учасники
цивільного процесу і суд (в особі головуючого у справі чи суддів)
(множинність суб’єктів), можуть підпадати під загрози зараження на
заразну хворобу туберкульоз у зв’язку із присутністю у судовому засіданні
заінтересованої особи, щодо якої вирішується питання в порядку окремого
провадження про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного
закладу (крім випадків коли за даними протитуберкульозного закладу така
особа становить загрозу розповсюдження хвороби – ч.1 ст.345 ЦПК України).
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Наведенні процесуальні права, що виникли в рамках безпечного
правовідношення на підставі одиничного факту присутності хворої особи в
судовому
обов’язками

засіданні,

закріплюються

уповноважених

відповідними

учасників

процесу

процесуальними
(суду,

судового

розпорядника) або самих осіб, які беруть участь у справі, діяти у відповідний
спосіб.
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Висновки до Розділу 5

1.

Поняття «право на безпеку в цивільному процесу» доцільно

розглядати за певними рівнями (ступенями), до яких слід відносити:
(а)зовнішній – стосується забезпечення стабільності дії системи цивільного
процесу, як інституції, процесу та порядку розгляду і вирішення цивільної
справи; (б)внутрішній – стосується забезпечення охорони матеріальних та
процесуальних

прав

учасників

цивільного

процесу;

а

також

за

горизонтальністю та вертикальністю – (а)горизонтальна приналежить усім
суб’єктам цивільного судочинства, у яких виникають матеріальні та
процесуальні інтереси з приводу розгляду і вирішення цивільної справи.
Характеризується рівноправністю; та (б)вертикальна належить суду, де
такому приналежать повноваження щодо забезпечення права на безпеку
посеред осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу.
Притаманна ієрархічність повноважень на забезпечення такого права, що
пояснюється компетентністю та підвідомчістю.
А тому,

«право на цивільну процесуальну безпеку» слід розуміти –

одноособове чи колективне невід’ємне та непорушне благо учасника(ків)
цивільного процесу, зумовлене потребою забезпечення належного стану
захищеності, охорони та реалізації ними своїх прав, свобод та інтересів в
цивільному процесі, шляхом обмеження судом та/або законом процесуальних
прав і свобод інших учасників процесу, за легітимною метою, що
досягається завдяки усунення та/або нейтралізації/долання/обходу різного
роду процесуальних аномалій у формі ризиків, ускладнень, конфліктів, чи то
уразливого

стану

системи

цивільного

процесу,

що

виникають

та

перманентні в ході розгляду та вирішення цивільної справи, або ж,
обумовлюються режимом здійснення цивільного процесу.
Право на безпеку засноване на міжнародних документах, Конституції
України, спеціальних «безпекових» законах, процесуальному законодавстві
та ґрунтується на ідеї силах безпеки та громадської безпеки як різновиду
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національної безпеки України (за основним безпековим Законом України
«Про національну безпеку»). Такий підхід дозволив констатувати, що право
на безпеку в цивільному процесі є комплексним правовим феноменом права,
оскільки стосується охорони як правило ряду суспільних відносин учасників
цивільного процесу – процесуальних, матеріальних; соціальних; публічних та
приватних. В той же час, право на безпеку в цивільному процесі
характеризує себе як самостійний нормативний регулятор процесуальних
правовідносин.
Обґрунтовується позиція, що забезпечення права на безпеку в
цивільному

процесі

повноважень,

які

стає

можливим

зводяться

до

через

потреби

реалізації

встановлення

судом

своїх

відповідного

процесуального режиму, в ході реалізації мети та виконання завдань
цивільного процесу. В об’єктивному сенсі – зміст права на безпеку полягає в
закріплені системи охоронних та забезпечувальних норм, що регламентують
процесуальний порядок та механізм забезпечення умов, способів та засобів
щодо охорони та забезпечення захисту прав, обов’язків та інтересів учасників
цивільних процесуальних правовідносин в частині усунення процесуальних
аномалій.
Суб’єктами права на безпеку в цивільному судочинстві є суд, особи, які
беруть участь у цивільній справі, інші учасники цивільного процесу, а також
особи, які залучаються до участі у цивільній справі, як і особи, які присутні у
залі судового засідання, але не є учасниками цивільної справи. Право на
безпеку може бути виражене як «одноособове» (стосуватися одного учасника
цивільного процесу) та «колективне» (стосуватися групи учасників процесу).
Як одноособове, воно пояснюється потребою забезпечення охорони певного
блага у процесуальний спосіб приналежного окремому суб’єкту права як
учаснику цивільного процесу; як колективне – є приналежністю певного
блага групі осіб, як учасникам цивільного процесу.
В той же час, слід констатувати, що під яким необхідністю
забезпечення права на безпеку слід розуміти певний юридичний процес, в
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ході якого вживаються судом заходи щодо належної охорони прав, свобод та
інтересів, та виражається: (а) передчасному виявленні, контролю та усуненні
загроз, безпечних факторів, які виникають в ході розгляду і вирішення
цивільної

справи,

що

стосуються

процесуальних

аномалій;

заходів,

спрямованих на забезпечення пропорційності в цивільному процесі; заходів,
стосовно встановлення обмеження цивільних процесуальних прав (мікрорівень); (б)заходів, спрямованих на забезпечення відповідності судової
політики ЄС стандартам (макро-рівень).
Змістом (елементами) права на безпеку в цивільному процесі
становлять процесуальні блага (як інструменти), що націлені на забезпечення
та охорону прав, свобод та інтересів учасників цивільної справи.
2. Серед цивільних процесуальних правовідносин слід виділяти на
цивільні процесуальні правовідносини безпеки, під якими слід розуміти ті
суспільні відносини, які виникають з підстав, причинами яких є наявність
процесуальних

аномалій,

що

характеризуються

загрозливими

та

небезпечними умовами/факторами в ході здійснення цивільного процесу та,
які, супроводжуються потребою встановлення та реалізацією судового
контролю, забезпечення належного судового керівництва, супроводжуються
обмеженнями та реалізації пропорційності в цивільному процесі.
Структура цивільних процесуальних правовідносин безпеки полягає в
наявності таких елементів, як-от: суб’єкт, об’єкт та зміст, який складають
права та обов’язки по забезпеченню безпеки. Такі елементи можуть
характеризуватись як автономні (коли йдеться про одоособове право на
безпеку), колективне (коли йдеться про реалізацію права на безпеку групою
осіб). У деяких випадках, цивільні процесуальні правовідносини, мають
властивість

до-утворювати

будь

які

інші

правовідносини

в

межах

забезпечення ними охорони прав, свобод та інтересів, хоча, при цьому,
залишаються самостійним видом правовідносин в силу того, що право на
безпеку характеризується як самостійне одноособове чи колективне право,
яке зводиться до забезпеченості належного стану цивільного процесу, його
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форми, належної судової процедури. Тобто, їх об’єкт тісно пов’язаний з
іншими матеріальними та процесуальними правовідносинами, незалежно від
того, чи такі стали предметом розгляду в цивільному процесі, але при умові,
що такі правовідносини потребують забезпечення непорушного стану, в силу
прояву аномалій, загрозливих факторів чи то небезпек.
До суб’єктів цих відносин слід відносити тих учасників цивільного
процесу (які долучені до розгляду цивільної справи чи участі у такій),
правам, свободам та інтересам яких загрожує небезпека у вигляді створення
умов ймовірного (презюмованого) їх порушення.
Серед об’єктів правовідносин цивільної процесуальної безпеки слід
мати на

увазі ті об’єкти,

які

(а)характеризуються

процесуальними

аномаліями; (б)є об’єктами благ як матеріального (приватного) права так і
процесуального права.
Права та обов’язки правовідносин цивільної процесуальної безпеки за
своїм змістом складають міри дозволеної та необхідної поведінки, які
націлені на усуненні аномалій цивільного процесу при реалізації матеріальних та процесуальних прав в ході розгляду і вирішення цивільної справи.
Зрештою, слід прийти до висновку у тому, що право на безпеку відрізняється
від змісту правовідносин безпеки (прав та обов’язків) тим, що воно є
об’єктивним, неперсоніфікованим. Натомість, суб’єктивується та набуває
форми реального правовідношення тільки завдяки підставам виникнення
останніх саме тоді, коли вже такому праву кореспондує обов’язок іншого
учасника процесу чи то суду діяти чи то припинити діяльність задля
усунення загроз та небезпек порушення такого права, виникають підстави
для долання аномалій.
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РОЗДІЛ 6
РЕЖИМ ЦИВІЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА МЕХАНІЗМ
ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.1. Поняття та сутність режиму цивільної процесуальної безпеки
Значення цивільної процесуальної форми для здійснення цивільного
судочинства важко применшити, оскільки її сутність зводиться до
забезпечення чіткого та послідовного порядку розгляду і вирішення
цивільної справи.
Натомість, недосконалість цивільного процесуального законодавства
стало причиною породження неоднозначності судової практики, що сприяло
виникненням ускладнень під час розгляду цивільної справи; стало причною й
прояву зловживань учасниками цивільного процесу своїми правами та
обов’язками, тощо. Як наслідок, гостро відчулась слабкість методологічного
розвитку процесуально-правової матерії самої процесуальної форми, її
взаємодії з іншими правовими інститутами. Власне, належним чином така
вже виявилася неспроможною забезпечити чіткий та послідовний порядок
розгляду і вирішення цивільної справи судом. Назріло нівелювання суті самої
процедури судового захисту прав та інтересів учасників цивільного процесу.
Традиційне розуміння властивостей цивільної процесуальної форми,
яке склалось на сьогодні, щодо її завдань, функцій, можливостей, тощо,
вимагає більш глибокого з’ясування феномену дихотомії її правової природи,
власне, переосмислення її призначення та сутності. Це й відбивається на
порушенні процесуальних прав та інтересів учасників цивільного процесу,
що є не припустимим.
Зважаючи на те, що проблемами цивільної процесуальної форми
займались чимало дослідників, серед яких можливо виділити

Н.О.

Рассахатську [323, с.137–144], та деяких інших дослідників (наприклад: Н.О.
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Чечина «Гражданская процессуальная форма, процессуальные нормы и
производства.
М.,1976.

Юридическая процессуальная форма: теория и практика».

С.171–179,

тощо.),

важливо

насамперед

проаналізувати

як

теоретичні доробки так і законодавчу базу, яка складає її фундамент.
Дефектність процесуальної форми помітила в свій час

Н.О.

Рассахатська, вважаючи, що така не охоплює і не може охопити своїм
змістом всі дії, що здійснюються при вирішенні цивільної справи, перевірці
та виконанні судового рішення, а також охопити всіх документів, які
складаються в судочинстві» [323, с.137–144]. А це означає, що цивільна
процесуальна форма, як і її зміст не здатні впоратись по суті із тим
процесуальним навантаженням по розгляду і вирішенні цивільної справи, яку
на неї покладає система цивільного судочинства, в рамках захисту прав,
свобод

та

інтересів

учасників

цивільного

процесу в

передбачений

(регламентований) процесуальним законом порядок та спосіб. Адже таким
чином, логіка розвитку феномену правової дійсності сучасного стану
цивільної процесуальної форми вказує на те, що їх не вистачає певного
адаптаційного, «зв’язуючого»

правового матеріалу, власне того, який б

спромігся зацементувати стабільність цивільної процесуальної форми у
цілому.
Аналізуючи

сутність

цивільної

процесуальної

форми

варто

сфокусувати насамперед погляд на тому, що з позиції діалектики філософії
«форма – це організація, спосіб руху матерії, визначеність, яка придає матерії
щоразу інший специфічний, неповторний зміст» [110, с.222], а зміст є
єдністю матерії і форми, та тотожна структурі, де зміст виступає
модифікацією

певної

сутності

[110,

с.222,

223].

Відтак,

можливо

стверджувати, що сутність цивільної процесуальної форми хоч передбачає
спосіб та порядок руху процесуальної матерії, зумовлюючи визначеність у
тій чи іншій процесуальній процедурі, але в силу динаміки цивільних
процесуальних

правовідносин,

судової

практики,

трансормаційних

євроінтеграцією процесів та зміни законодавства, зміст такої процесуальної
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матерії цивільної процесуальної форми характеризується динамічною
властивістю, тобто, змінним, при чому відображаючи трансформацію форми
із зовнішнього боку.
Внутрішня зміст цивільної процесуальної форми може також
змінюватись, але вже під впливом тієї процесуально-правової матерії та
інструментарію, які наповнюють саму процесуальну форму. До прикладу,
важливим чинником зміни цивільної процесуальної форми є наявність такого
інструменту, як змагальних (ст.12 ЦПК України) та диспозитивних (ст.13
ЦПК України) засад цивільного процесуального законодавства. Саме під їх
впливом, як форми вираження процесуального права, цивільні процесуальні
правовідносини, як і сам порядок та вирішення конкретної цивільної справи
набуває унікальної динаміки та особливого значення. В силу таких обставин,
цивільне процесуальне законодавство надає можливість компенсувати свій
дефект процесуальної форми через аналогію закону та аналогію права (ч.9
ст.10 ЦПК України), принцип пропорційності (ст.11 ЦПК України),
верховенства права (п.1 ч.3 ст.2 ЦПК України), або ж, в силу можливості
формувати (переглядати) практику застосування судом касаційної інстанції
норм матеріального та процесуального права (щодо останнього – при
оскарженні судового рішення, яке перешкоджає подальшому провадженню у
справі або яке прийнято з порушенням правил підсудності або встановленої
законом компетенції судів щодо розгляду цивільних справ), порушення
Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи судом (ч.5
ст.403 ЦПК України, п.6 ч.1 ст.409 ЦПК України, ст.417 ЦПК України; пп.1,
2 ч.3 ст.423 ЦПК України).
Проте враховуючи, що суд, постановляючи судове рішення, повинен
забезпечити його відповідність основоположній засаді верховенства права,
законності та обґрунтованості (ч.1 ст.263 ЦПК України), то стає очевидним,
що у відсутності правової визначеності під час розгляду справи, відсутності
пропорційного підходу до реалізації сторонами прав і обов’язків, тощо, зміст
цивільної процесуальної форми зумовлюватимиме явні небезпечні тенденції
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та, очевидно, призводитиме до виникнення обставин, що зумовлюватимуть
відсутність

єдності

процесуальної

форми

(тобто

стабільності

та

послідовності реалізації повноважень та виконання прав і обов’язків. Тут
процесуальна форма набуває інструменту можливості реалізації таких прав
та обов’язків. А тому безпосередньо постає як прояв змісту цивільної
процесуальної безпеки), а також, нівелюватимуть як ієрархічність системи
послідовності вчинення процесуальних дій учасниками процесу, так і мету та
завдання кожної судової процедури, тощо.
У свій час С.С. Алєксєєв відмітив, що правове регулювання насправді
реалізується через певні комплекси юридичних засобів, які у своїй
сукупності визначаються як «правовий режим» [8, с.263]. Такі комплекси
правових засобів, як уявляється, і повинні бути віднайдені вже вироблених
сталих орієнтирів мети цивільного судочинства. Адже такі комплекси по
своїй суті є згустками правової матерії чистоти права, його сутності,
істинності та буття. Це відбулося завдяки вироблення в світлі європейської
практики та стандартів щодо забезпечення його верховенства при здійсненні
правосуддя та захисту прав людини, і що особливо предметно відмітити в
рамках основної засади цивільного законодавства – судового захисту,
завдяки реалізації інструментарію цивільної процесуальної форми, через її
стабільність та досконалість, гнучкість.
Піддаючи осмисленню масштаб досліджуваних проблем доволі
обґрунтованою слід сприйняти позицію деяких дослідників у тому, що
слідом за модифікацією суспільних відносин, модифікується не тільки
юридична форма, але й всі її складові частини, зокрема такий елемент цієї
форми, як правовий режим [173, с.18]. Це пояснюється тим, що відбувається
природна властивість процесуальної форми під інтеграційними змінами, в
наслідок чого сутність правового режиму змінюється, змінюється його
завдання та функції завдяки його трансформації, а відтак, видозмінюється
його зміст, який складає «набір процесуально-правового інструментарію по
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забезпеченню належного правового регулювання» [281, с.5, 6] розгляду та
вирішення цивільних справ.
А.В. Малько та А.В. Косак, стверджують, що будучи елементом будь
якої юридичної форми, правовий режим є особливим порядком правового
регулювання, який проявляється в певному поєднанні юридичних засобів, що
утворює бажаний соціальний стан та конкретну, чим відображає ступінь
благосприяння або ж, вказує на відсутність такого для задоволення інтересів
суб’єктів права [281, с.8]. Показово слід вказати і на те, що правовий режим є
і системою правових засобів, зорганізованих найбільш послідовним чином
заради подолання перешкод, які виникають на шляху потреби задоволення
інтересів [281, с.11], в основі яких лежить заборона чи дозвіл [8, с.263].
Вважається також, що правовий режим покликаний забезпечити бажаний
соціальний ефект, бажаний стан, оскільки виражає собою перш за все шлях
до подібного результату [173, с.18]. Зрозуміло, що всі ці особливості мають
місце і під час відправлення правосуддя в цивільному судочинстві.
І хоча, в цивільному процесі, як відмічає С.І. Чорнооченко,
процесуальний

режим

слід

сприймати

як

ступінь

урегульованості

напруженості судової процедури, із якої витікає цивільна процесуальна
форма [419, с.10], важливе питання припадає на його функцію – охорону та
забезпечення належного правового регулювання та форми здійснення того чи
іншого провадження. Адже, як справедливо відмічає В.В. Комаров та В.К.
Гусаров, охоронні правовідносини стають об’єктом процесуального впливу –
предметом судового або іншого юридичного розгляду і потребують для своєї
реалізації специфічного комплексу норм процесуальних, що регулюють
специфічні юридичні процедури, які містяться за межами регулювання норм
матеріального права [97, с.726]. Сутність їх зводиться до захисту інтересів в
межах нових, не існуючих до порушення права, правовідносин [46, с.7; 97,
с.726]. Це дає підстави вести мову по суті про «безпеку» здійснення
цивільного судочинства в контексті процесуального режиму щодо охорони та
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захисту прав учасників цивільного процесу та розгляду судом цивільних
справ.
Адже, як справедливо відмітив Г.Гальке, точка зору правової безпеки,
яка орієнтована за формою застосування права, вступає у суперечність із
вимогою прийняття справедливого судового рішення в кожній конкретній
справі. Вона й не вичерпується в суто внутрішньо-процесуальній дії.
Правовою безпекою також є те, – на думку дослідника, – що у разі незмінних
(таких самих) обставин справи та дії правових норм переважно схожі
випадки повинні мати й схожі вирішення. Де у правовій державі це
досягається зв’язаністю судді законом і правом, тобто писаними правовими
нормами та не писаними, але чинним природним правом [72, с.3]. Така
пов’язаність насамперед, як видається відмітити, вбачається із наступних
джерел цивільного процесуального права.
Так, відповідно до положень Конституції України «…забезпечення
державної безпеки …покладається на правоохоронні органи держави…» (ч.3
ст.17), а «…утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним
обов’язком держави…» (ч.2 ст.3) (курсив власний – Я.М.).
Законом від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII, визначено, що «національна
безпека» полягає у захищеності «… державного суверенітету, територіальної
цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних
інтересів України від реальних та потенційних загроз…» (п.9 ч.1 ст.1); а
«національні інтереси України» визначається як «…життєво важливі
інтереси людини, суспільства і держави, реалізація яких забезпечує
державний суверенітет України, її прогресивний демократичний розвиток, а
також безпечні умови життєдіяльності і добробут її громадян…» (п.10 ч.1
ст.1).
До того ж, правовий і процесуальних характер «стану захищеності»
визначається з огляду на зміст ст.4 та ст. 9 Законом від 21 червня 2018 р. №
2469-VIII у яких визначається причетність суду до забезпечення цивільного
конролю та контролю за виконанням рішень суду. Де предметом цивільного
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контролю є «стан правопорядку», «недопущення … порушення прав і свобод
людини і громадянина», «…дотримання вимог Конституції і законів України
у діяльності органів сектору безпеки..». А цивільний контроль здійснюється
за

принципами

верховенства

права,

законності,

…

прозорості

(транспарентності стосовно цивільного судочинства – Я.М.), ефективності та
результативності (ст.4).
Неможливо залишати без уваги ту обставину, що у відповідності до
ст.4 Закону від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII визначено, що предмет
цивільного контролю включає «…зміст і стан реалізації стратегій, доктрин,
концепцій, державних програм та планів у сферах національної безпеки і
оборони;…».
В Україні, на сьогодні, не вироблено ані доктрини, не йдеться й про
жодну концепцію безпеки із визначенням ролі суду та його влади,
повноважень стосовно забезпечення верховенства права у тих чи інших нпа.
Адже по суті – відсутня єдина стратегія забезпечення права на безпеку,
процесуальної безпеки та, відповідно, становлення режиму цивільної
процесуальної безпеки. Безпеки, як концепції, стосовно стану захищеності
своїх процесуальних прав та обов’язків, інтересів учасниками цивільної
справи.
В той же час, не важко відмітити те, що за Законом від 21 червня 2018
р. № 2469-VIII визначаються передумови до становлення особливого
правового режиму, який б усвідомлювався, визнавався та діяв у судовій
формі захисту стосовно цивілістичних прав і свобод, задля забезпечення
правопорядку,

стану

захищеності

та

можливості

реалізації

своїх

процесуальних прав, задля забезпечення верховенства права при здійсненні
цивільного судочинства.
Це дає підстави й вести мову про «правову», і в той же час
«процесуальну» безпеку. А відтак, для процесуального режиму, як
властивості цивільної процесуальної форми, як раз і є важливим та
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природнім елемент безпечності здійснення правосуддя в цивільній справі, як
і безпечність розгляду цивільної справи судом у цілому.
Природність режиму процесуальної безпеки випливає із ст.2 Закону №
1402-VIII від 2 червня 2016 р., відповідно до положень якої суд, здійснюючи
правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на
справедливий суд.
Таким чином, режим безпеки цивільного судочинства пов’язаний як із
самою процесуальною формою заради її дотримання (в широкому сенсі), так
і має місце в контексті кожної процедури, яка зумовлена цивільною
процесуальною формою. До прикладу, починаючи від розгляду справи по
дотриманню процесуальних строків, етапів судового зсідання (критерії, що
пов’язані із дотриманням цивільної процесуальної форми в більш вужчому
сенсі), порядку допиту свідків, сторін (психологічно-правовий критерій),
проведення експертизи (суто технічних обставин цивільного судочинства)
про примусове

поміщення

особи до протитуберкульозного закладу,

забезпечення доказів, які можуть бути втрачені, виконання рішення суду,
тощо.
Стосовно об’єкту режиму цивільної процесуальної безпеки варто
висловитись окремо.
Так,

питання

дотримання

онтології

«процесуального

права»,

«цивільної процесуальної форми»,

аксіології

забезпечення
«правового

регулювання цивільних процесуальних правовідносин», на сьогодні постає в
не найкращих кольорах, власне як і дотримання прав, свобод та обов’язків,
забезпечення

інтересів

учасників

процесу

–

в

тонах безпеки

цих

фундаментальних категорій, інститутів, режиму.
Щоб

«забезпечити

належну

судову

політику

в

контексті

її

інтеграційного процесу (а тим більше в зв’язку із безпосередніми змінами
основного джерела – «серця цивільного судочинства» – ЦПК України)
можливо завдяки вироблення та задіяння режиму цивільної процесуальної
безпеки, як комплексу певного засобів та способів, що націлені на подолання
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процесуальних ускладнень, загроз та небезпек у цивільному процесуальному
праві. Адже «політика безпеки» завжди впливає на формування, зміст та
якість цивільної процесуальної форми, що вказує на одночасне врахування та
розширення

предмету

та

методу

правового

регулювання

цивільних

процесуальних правовідносин» [195, с.38].
У юриспруденції устоявся підхід щодо того, що принципи, поряд із
предметом, методом та функціями зумовлюють цілісність галузі права.
Кожна з цих властивостей галузі права має своє призначення. Тому якщо
предмет відповідає на питання «що?» (які відносини складають об’єкт
правового регулювання),

метод – «як?» (у який спосіб регулюються ці

відносини), функції – «навіщо?» (яке призначення цієї галузі права), то для
принципів

найбільше

підходить

«чому?» (тобто,

які закономірності

регулюють норми даної галузі права) [379, с.35].
Однак, для режиму безпеки в цивільному процесі прийнятним питання
стосовно «предмету» цивільного процесуального права постає скоріш як –
«який?»,

«яке?»

неприйнятний,

(процес,

правове

належний/неналежний,

регулювання)
загрозливий,

–

несприятливий,

ускладнений,

чи,

навпаки – прийнятний, справедливий, неупереджений, обґрунтований,
законний, тощо; а також запитання «за ради чого» виникає потреба в
специфічному «регулюванні», в «призначенні», в «закономірності», –
стосовно функцій та принципів цивільного процесуального права. Тобто, в
діалектичному сенсі об’єднуються чотири варіанта запитання, і це очевидно,
адже взаємопроникненість феномену безпеки стосується усіх чотирьох
напрямків.
Отже, в процесуальному значенні якщо «режим» безпеки пояснюється
станом певної захищеності та можливості до реалізації прав і обов’язків в
цивільній процесуальній формі, то, стосовно «об’єкту» ми можемо вказати
на певну ідентифіковану необхідність дотримання цивільної процесуальної
форми через потребу забезпечення й охорони цих ж прав, свобод та інтересів
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учасників цивільного судочинства, на будь якому етапі та формі його
проведення, в тому числі і під час судового засідання.
Одночасно, режим цивільної процесуальної безпеки надає якісно нової
властивості процесу, адже виступає специфічним порядком правового
регулювання при виявленні негативних наслідків ускладнення цивільного
процесу, через можливість ідентифікації процесуальних ризиків, загроз,
процесуальних

конфліктів,

колізій

процесуальних

норм

та

інших

несприятливих факторів [201, с.131–132].
Тут, варто відмітити, що режим цивільної процесуальної безпеки має
властивість жорсткого або м’якого забезпечення правового регулювання
цивільних процесуальних правовідносин. Зокрема, такий відстежується в
силу дії принципів цивільного процесуального права. Зокрема, жорсткість
режиму витікає із дії імперативних цивільних процесуальних норм та
опосередковується принципом змагальності, законності, безпосередності.
Зокрема, так властивість притаманна при таких видах режимах цивільної
процесуальної безпеки як публічно-правовому, законному, міжнароднонормативному та прецедентному; натомість, м’якість режиму витікає із дії
диспозитивних цивільних процесуальних норм

та

опосередковується

принципом диспозитивності. Притаманна договірним та приватно-правовим
конструкціям режиму цивільної процесуальної безпеки [207, с.97].
Отже в межах нововіянь цивільного процесуального законодавства,
щонайменше постає якісно нова ознака-вимога режиму – збалансованість.
Вона випливає із нововведеного принципу «пропорційності». Однак,
відстеження його дії, втілення в цивільну процесуальну форму, залишається
невизначеним.
Питання дихотомії стосується й заходів процесуального примусу –
зокрема штрафу, – адже для імперативно-диспозитивного методу він не є
природнім для цивільного судочинства. Навіть при умові «боротьби» із
«зловживанням правом». Адже такий феномен не може бути подоланий
«імперативом». Адже в будь якому разі йдеться про додаткові процедури. А
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це завжди ускладнення, завжди можливість затягнути процес, послабити
стабільність судового рішення. При чому у ключі штрафу слід враховувати
цивільну процесуальну правосуб’єктність, що особливо актуально для
юридичного складу процесуального правопорушення.
Не є прийнятним не подолання питань окремої думки (щодо
процедури, щодо кількості суддів та їх вплив на рішення суду), процедури
постановлення та наслідків виконання окремої ухвали; спрощеного порядку
розгляду

цивільної

справи;

забезпечення

прав

при

електронному

судочинстві; стабільності судового рішення; а також стосовно інституту
екзекватури в цивільному процесі, тощо.
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6.2. Класифікація та властивості режиму цивільної процесуальної
безпеки
Як нами відмічалося, право на безпеку у теорії права відносять до прав
четвертого покоління, а режим його правового регулювання, дістає
поширення і на цивільне судочинство через його невід’ємність від особи
носія. Проте в силу специфіки цивільних процесуальних відносин, що
склалися в цивільному процесі серед його учасників, процесуальний режим
забезпечення цього права (режим цивільної процесуальної безпеки),
методологічно, набуває ряду унікальних особливостей та рис. Це й
призводить до зміни ознак та властивостей цивільної процесуальної форми,
що, й відповідно, не може не позначитись на зміні властивостей і самого
процесуального режиму, надаючи при цьому йому певної специфіки. А
відтак, концепція розуміння процесуального режиму безпеки вже не може
розглядатися уніфіковано, чим і становить виняткову актуальність даної
проблематики та потребує проведення його відповідної класифікації.
У юриспруденції, ідея класифікації правових режимів не є новою, так
як на етапі становлення їх у праві як категорій, такі вже були предметом
наукового пошуку в площині виділення класифікаційних особливостей.
Зокрема, доволі активно дана концепція розвивалась в теорії права,
сімейному та податковому праві. Серед її дослідників можливо виділити А.В.
Малько [281], І.О. Соколову [343], І.В. Жилінкову [101], В.В. Чайковську
[415, с.87–94], та інш [280, с.590]. Доктрина ж цивільного процесуального
права, нажаль, позбавлена належним чином не тільки розвитку вчення про
процесуальні режими, як і безпосередньо її видової класифікації. Як
попередньо можливо відмітити, це пов’язано із тим, що в цивільній
процесуалістиці, перевага в правовому регулюванні процесуальних відносин
надається саме цивільній процесуальній формі. Проте, як уявляється, цього
не достатньо. Адже, по суті, сама процесуальна форма є лише видною межею
порядку розгляду та вирішення цивільної справи, а процесуальний режим, як
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категорія, очевидно є об’ємнішим, оскільки наповнює таку, чим і вибудовує
каркас її в цілому. Тому, хоч праці деяких процесуалістів (С.І. Чорнооченко
[419, с.10], І.М. Спіцина [354, с.71] та інш.) все ж таки частково торкалися
правового режиму в цивільній процесуалістиці, проте їх зміст та новизна,
нажаль, не відтворює в достатній мірі уявлення про особливості цивільного
процесуального режиму, і що особливо актуально, того режиму, який
спрямований на забезпечення реалізації права на процесуальну безпеку в
цивільному судочинстві.
Досліджуючи дану проблематику, насамперед постає за необхідне
вказати на те, що питання класифікації у філософсько-правовій площині
завжди було поєднане із розумінням архітектоніки системи категорій
розвитку. Це й спонукає до врахування

особливостей розвитку категорії

«режиму», «безпеки» при формуванні відповідної системи класифікаційних
особливостей, задля того, аби здобути найбільш оптимальний сенс і значення
проведення класифікації в даному аспекті.
У філософії теорії розвитку (в діалектичному сенсі) В.А. Гаврилюк
справедливо звертає увагу на ту обставину, що сам розвиток являє собою
зображення ступенів появи будь якого предмета, починаючи від його
виникнення і закінчуючи констатацією факту самої зрілої форми розвинутого
предмета (курсив власний – Я.М.) [69, с.82]. А це надає можливість
сфокусувати погляд на закріпленні моменту стабільності в бутті окремого
предмета, що особливо є потрібним для закріплення моменту буття
класифікації, а особливо, в питанні визначення режиму, як зрілої форми.
І це очевидно, адже «постійність – основа класифікації» [118, с.105]. А
її чіткість набуває важливого практичного значення саме тому, що «чітка
класифікація слугує допоміжним засобом для законодавця, та … дозволяє
виявити відповідний механізм їх регулювання» [232, с.69; 251, с.74, 75].
Отож досліджуючи питання правових режимів у праві, варто звернути увагу
на їх понятійний апарат, що став усталеним, розібравши його при цьому на
основні елементи і піддаючи синтезу в співвідношенні до предмету та методу
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правового

регулювання

цивільних

процесуальних

правовідносин,

процесуальної форми.
Так, А.В. Малько та А.В. Косак стверджують, що будучи елементом
будь якої юридичної форми, режими є особливим порядком правового
регулювання, який проявляється в певному поєднанні юридичних засобів, та,
як наслідок, утворює бажаний соціальний стан та конкретну ступінь благо
прийнятності чи то не благо прийнятності задоволення певних інтересів
суб’єктів права [281, с.8]. А І.М. Спіцин розглядає правовий режим також як
систему правових засобів, та ще й який, наділений системою певних методів
щодо

забезпечення

оптимального

з

точки

зору

законодавця

стану

інформаційної відкритості судової влади в сфері відправлення правосуддя
[354, с.71].
З іншого боку, процесуальний режим виявляється відповідним рівнем
інтенсивності

правової

атмосфери,

за

допомогою

якого

яскраво

«оголюється нерви» процесуальної форми, а також, повною мірою
відображається напруженість правового оточення, тональність реалізації
…правових норм [280, с.590]. Доволі близька із такою думкою і
С.І.Чорнооченко, яка, аналізуючи цивільну процесуальну форму, також
розуміє процесуальний режим як ступінь урегульованості напруженості
судової процедури, із якої витікає така форма [419, с.10]. Разом з тим, саме
правовий режим надає галузевої правової «визначеності юридичної природи
предмета правовідносин, адже вміщує вимоги та принципи поведінки
суб’єктів в певній ситуації» [435, с.812]. Предмет цивільних процесуальних
правовідносин, як певної групи суспільних відносин співвідноситься
(відповідає) предмету цивільного процесуального права, адже «предметом
цивільного процесуального права є суспільні відносини, які виникають у
сфері цивільного судочинства…» [408, с.19]. При цьому такий предмет
зосереджується в правовому регулюванні на тій групі норм, які регулюють
відносини з формування позову та ним розпорядження; які регулюють
доказову діяльність суду, осіб які беруть участь у справі, та інших учасників
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процесу; а також норми, які регулюють правове становище суду (його
структуру, організацію, повноваження) [86, с.16–17; 155, с.90].
Утім досліджуючи правовий режим деякі фахівці схиляються у бік
дослідження галузевого (інституційного) методу правового регулювання,
уникаючи таким чином інтегративного вивчення цього комплексного явища
[280, с.590]. Що, як уявляється, дає на перший погляд відкидати
комплексність

урегульованості

цивільної

процесуальної

форми

та

взаємозв’язок процесуальної та матеріальної галузей права. Звісно, як
відмічає Р.Е. Гукасян, поліморфність (множинність форм правового
регулювання

–

Я.М.)

матеріальних

галузей

права

і

монолітність

процесуальної галузі свідчить про те, що процес може бути способом
застосування норм різних галузей права [86, с.16–17; 155, с.90]. Тому, І.О.
Соколова справедливо звертає увагу на те, що в залежності від особливостей
тієї чи іншої галузі (інституту) права правовий режим може бути галузевим і
внутрішньогалузевим (інституційним) [343, с.133]. На думку дослідниці,
галузевий режим утворює особливу «атмосферу» правового регулювання тієї
чи іншої сфери суспільних відносин, тобто, забезпечує такий порядок, який
пронизаний єдиними принципами і позначається на всіх його елементах, як
ото: і на галузевих нормах, і на статусі суб’єктів, і на конкретних
правовідносинах, юридичних фактах, юридичних санкціях та ін. [343, с.133].
Це означає, що в цьому аспекті відстежується виняткова та унікальна
цінність режиму цивільної процесуальної безпеки в цивільному судочинстві,
який і націлений на забезпеченість не тільки процесуальної процедури
захисту, але й забезпечити процесуальною процедурою охорону певної
частини матеріального права. Оскільки «генетичний зв’язок «цивільного
процесуального права ґрунтується, якраз на існуванні тих норм, які
становлять основу цивільного процесуального законодавства, …або мають
міжгалузевий характер» [155, с.87].
М.П.

Кучерявенко,

розглядаючи

питання

«податково-правового

режиму» також відображає комплексність у використанні форм регулювання
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і вбачає за доцільне поєднання як загального, так і спеціального режимів. До
прикладу, на думку вченої, існування загальних і спеціальних податкових
режимів, обумовлює і різні варіанти відносин між ними. Адже у таких
режимів, що об’єднаних єдиною метою, можуть бути специфічні завдання,
що уточнюють процедуру його реалізації. Це характерно для режимів, які є
загальними і спеціальними стосовно один одного [158].
Однак, визначаючи головні риси правового режиму майна членів сім’ї
І.В. Жилінкова, визначає його як певний комплекс взаємопов’язаних
правових засобів (дозволів, заборон, зобов’язань, правових норм, санкцій
тощо). Головна мета таких засобів, на думку вченої, зводиться до всебічного
забезпечення, гарантованості та надійному захисті майнових прав членів
сім’ї (курсив власний – Я.М.) [101, с.7, 8].
Таким чином, попередньо видається підкреслити, що певна ступінь
напруженості урегульованості конкретної процедури розгляду і вирішення
цивільної справи під час здійснення цивільного судочинства, задає
тональність реалізації процесуальних норм, чим створює специфічний
процесуальний режим розгляду тієї чи іншої справи. Разом з тим, слід
враховувати і ту особливість напруженості судової процедури, яка зумовлена
націленістю на забезпечення права, власне – дією права на безпеку.
Георг Гальке (ФРН, суддя), з точки зору правової безпеки, вважає, що
вона завжди орієнтована за формою застосування права, вступає у
суперечність із вимогою прийняття справедливого судового рішення в
кожній конкретній справі. Вона й не вичерпується в суто внутрішньопроцесуальній дії. Правовою безпекою – на думку дослідника, – також є те,
що у разі незмінних (таких самих) обставин справи та дії правових норм
переважно схожі випадки повинні мати й схожі вирішення. Адже у правовій
державі, це досягається зв’язаністю судді законом і правом, тобто писаними
правовими нормами та не писаними, але чинним природним правом [72, с.2,
3]. Звісно, інтерпретація права в правозастосовчому процесі як інструменту
полишає значний відбиток на стабільності та ефективності системи
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цивільного судочинства. Тому вкраплення (втілення) безпекових ознак права
(в силу дії права на безпеку) в процесуальний режим здійснення цивільного
судочинства

є

очевидним,

та

вимагає

виокремлення

основних

характеризуючих елементів самого режиму і повинні визначити та об’єднати
порядок правового регулювання певної сфери суспільних правовідносин, що
здійснюються в цивільному судочинстві.
Осмислюючи глобальність сфери охоплення процесуальним режимом,
ми, вважаємо, що його сутність стосовно забезпеченості безпеки здійснення
цивільного судочинства, надає можливість його розуміти як: «режим
цивільної процесуальної безпеки» як особливий порядок забезпечення стану
захищеності процесуальних прав

учасників цивільної справи, порядок,

створений для забезпечення належного правового регулювання цивільних
процесуальних правовідносин на будь якій стадії та проваджені в цивільному
процесі, з метою виявлення/долання/усунення процесуальних аномалій,
ризиків, загроз, небезпек та конфліктів щодо прав, свобод та інтересів, як і
обставин, що спричиняють ускладнення в ході розгляду справи, заснованого
на принципах верховенства права та пропорційності під час розгляду
цивільної справи судом, встановленням судового контролю за виконанням
рішень суду.
Наведене, дає підстави сфокусувати насамперед погляд на двох
ключових позиціях: виокремлення щонайменше меж приватно-правової та
публічно-правової сфери правового регулювання цивільних процесуальних
правовідносин, в силу того, що предмет правового регулювання в цивільному
процесі в широкому сенсі сфокусований на врегулюванні правовідносин
шляхом захисту та охорони норм матеріального права, як і у вузькому сенсі –
як суто вирішення тих питань, що пов’язані із самим процесом розгляду і
вирішення цивільної справи.
За

таких

обставин,

особливо

показовою

видається

позиція

І.О. Соколової у тому, що для правового режиму публічного права
характерними є декілька головних ознак: (а)формування та використання
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владних відносин, коли правові акти й норми та інші рішення приймаються і
реалізуються за принципом «команда-виконання»; (б)суб’єкт прийняття
обов’язкових рішень не зв’язаний згодою зі стороною, якій вони адресовані;
(в)сувора зв’язаність суб’єктів публічного права законами, коли сфера їх
діяльності окреслена правовими межами; (г)для правової регламентації в
публічній сфері притаманне зобов’язування, яке може мати характер
загальної нормативної орієнтації, коли затверджується положення про
органи, чи конкретного припису; (д)імперативний метод регулювання, який є
характерним

складником

публічно-правового

режиму,

що

нерідко

виражається в забороні яких не будь дій [343, с.134]. Звісно, ці ознаки
притаманні тим процесуально-правовим ситуаціям (правовідносинам), які
позбавленні диспозитивної складової. Публічно правова сфера «формування
та використання владних відносин», формування «команди-виконання», як і
«сувору зв’язаність» суб’єктів, чи то дія «імперативного методу» правового
регулювання

якраз

демонструє

таку

особливість

режиму

цивільної

процесуальної безпеки яка охоплюється публічно правовим порядком
правового регулювання цивільного процесу. До прикладу, «головуючий керує
ходом судового засідання, забезпечує додержання послідовності і порядку
вчинення процесуальних дій… (ч.2 ст.214 ЦПК України)» – а відтак постає за
очевидне публічність, горизонтальність та ієрархічність підпорядкованих
відносин учасників процесу, як і керування ходом судового засідання,
забезпечуючи належність реалізації цивільних процесуальних прав та
виконання обов’язків учасниками цивільного процесу. В іншому випадку,
видається сумнівним «керівництво» ходом судового засідання адвокатом,
прокурором,

тощо.

Адже

«…делегування

функцій

судів,

а

також

привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не
допускаються…» (ст.124 Конституції України); тощо. Наведене дає підстави
класифікувати режим цивільної процесуальної безпеки як публічно-правовий,
адже він у такі інтерпритації націлений на забезпечення порядку та безпеки у
сфері правового регулювання тих публічно-правових відносин, які засновані
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на владному підпорядкуванні їх суб’єктів та позбавленні сфери приватноправової регуляції.
Втім, публічно правова сфера є лише частиною видимого регулювання
правовідносин, проте предмет цивільного процесуального прав, як відомо, це
не тільки «діяльність суду та інших учасників процесу» [419, с.14], але й
безпосередньо регуляція об’єкту тих відносин, заради яких здійснюється
саме

цивільне

судочинство.

Адже

грань

взаємозв’язку

цивільного

процесуального права з іншими галузями матеріального права полягає у
тому, що суд застосовує те чинне законодавство, яке регулює саме
матеріально-правові (власне, приватно-правові – Я.М.) відносини [155, с.88].
І хоча приватноправовий режим зводиться до характеристики різного роду
«правового клімату» в приватному праві, в умовах якого здається алгоритм
для нормального існування приватних відносин [281, с.182], регуляція
процесуальним режимом, як публічним режимом безпеки сфери приватних
відносин, задля охорони тієї частини матеріальних прав та інтересів,
доповнює сферу регулювання цивільних процесуальних правовідносин.
Адже І.О. Соколова слушно відмічає, що приватне право виступає як
загальне правило, що визначає правила поведінки в суспільстві, тим самим
створює для органів публічної адміністрації належну «здатність до
підключення» їх діяльності до дій приватних партнерів [343, с.134].
Юридична конкретизація приватноправового режиму важлива і тим,
що задається найбільш природнє і нормальне правове становище суспільства,
яке відповідає рівню його цивілізованого розвитку, адже в приватному праві,
завжди відбувається найбільш очікуване задоволення особистих інтересів та
потреб властивостей права (диспозитивність, пріоритет прав і свобод перед
обов’язками і заборонами, свобода волевиявлення, договірний характер
відносин, тощо) [281, с.182]. І звичайно, така конкретизація має важливе
значення і для публічно-правового порядку регулювання приватних
відносин, що забезпечуються через процесуальну форму захисту та охорони
матеріальних прав. До прикладу, відповідно до ст.6 ЦПК України «…суд
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зобов’язаний поважати честь і гідність усіх учасників цивільного процесу і
здійснювати правосуддя на засадах їх рівності перед законом і судом
незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану,
місця проживання, мовних та інших ознак…». В даному випадку,
особливість поширеності та забезпеченості правового регулювання режимом
процесуальної безпеки, зумовлюється специфікою охорони приватних
інтересів під час здійснення цивільного судочинства. Його класифікація
пояснюється урегульованістю та націленістю процесуального режиму на
забезпечення дотримання та непорушності саме матеріальних прав учасників
цивільного процесу, що засновані на приватних інтересах.
Однак
процесуальної

не

слід

безпеки

змішувати

в

класифікації

приватно-правові

та

режимів

цивільної

публічно-правові

методи

правового регулювання. Оскільки, справедливо відмічає В.В. Чайковська, що
подібне, узгоджується і з розумінням співвідношення понять методів та
способів правового регулювання, та дозволяє обґрунтувати висновок про
неможливість одночасного поєднання різновидів обох з цих сутностей при
розумінні правового режиму. Адже специфічне поєднання певних методів
правового регулювання, на думку дослідниці, означатиме, відповідно,
поєднання їх особливих способів (чи форми) правового регулювання. При
цьому обґрунтованим у зазначеному контексті вбачається розуміння
правового режиму як особливої сукупності певних способів правового
регулювання, що дозволяє більш детально поглибитись у специфіку
регулювання певної сфери, зокрема, зовнішньоекономічної [415, с.90]. Саме
тому, режим цивільної процесуальної безпеки, що класифікується нами як
приватно-правовий,

націлений не

на

регуляцію приватним

методом

правового регулювання приватних відносин, а саме публічним методом
впливає на регуляцію охорони приватних відносин через процесуальний
спосіб та порядок.
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Аналізуючи нормативно-правові регулятори здійснення цивільного
судочинства, не можливо не помітити особливості регулювання цивільних
процесуальних правовідносин на фоні джерельної бази. Зокрема, у науці
цивільного процесу устоялися щонайменше дві великі групи джерел (форм)
права, які регулюють цивільні процесуальні правовідносини – ті, які
ґрунтуються на законах; та, ті, що засновані на підзаконних нормативноправових актах [48, с.14–15].
Ґрунтуючись

на

можливості

правового

забезпечення

безпеки

цивільного судочинства на підставі інструментів, які передбачені (закріплені)
в законі, режим цивільної процесуальної безпеки поєднує правове
регулювання

цивільних

процесуальних

правовідносин,

дії

системи

цивільного судочинства, цивільної процесуальної форми, тільки тих
юридичних засобів, які забезпечують той бажаний процесуальний стан
розгляду і вирішення цивільної справи, що ґрунтується виключно на основі
та у спосіб, що визначений законом. Його мета – забезпечити конкретну
ступінь стабільності цивільного судочинства. Таким чином, законний режим
цивільної процесуальної безпеки забезпечує ряд інститутів, як інструментів
регулювання цивільних процесуальних правовідносин саме завдяки їх
правовій визначеності в нормах ЦПК України, чи інших джерелах, в зв’язку
із чим не можуть бути змінені судом чи то сторонами.
І.В. Жилінкова, також виділяла, як законний режим регулювання
майнових відносин членів сім’ї, так і договірний [101, с.11–13]. Вважаємо,
що режим цивільної процесуальної безпеки наділений і договірною
процесуальною конструкцією врегулювання цивільних правовідносин, як і
здійснення цивільного судочинства.
Так, варто взяти до уваги, що цивільна процесуальна форма здійснення
цивільного судочинства передбачає ряд договірних конструкцій, які будуть
сприяти розгляду та вирішенню цивільної справи. Диспозитивно-договірний
порядок регулювання частини регулювання цивільних процесуальних
правовідносин зумовлює дію договірного режиму, який включає інститут
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мирової угоди (ст.207, п.4 ч.1 ст.251 ЦПК України), інститут передачі справи
на розгляд до третейського суду чи то суду іншої держави (ст.22, пп.6, 12 ч.1
ст.257 ЦПК України), інститут добровільного договірного представництва
(ч.1 ст.58, ч.1 ст.60, ч.4 ст.62 ЦПК України), тощо. Певні елементи договірної
конструкції режиму процесуальної безпеки полягають і в інституті
розстроченні та відстрочені судових витрат (ч.1 ст.136 ЦПК України),
реалізація якого забезпечує доступ до правосуддя. При цьому, режим
процесуальної безпеки в таких випадках, як уявляється, продовжує діяти, а
відтак, набуває специфічних властивостей чим претендує на виокремлення в
окремий підвид.
Утім, можуть бути виключення із договірного режиму, коли такий,
змінюватиметься

на

законний,

в

силу

забезпечення

мети

певного

процесуального інституту, як і власне гарантуванні рівності прав учасників
процесу. Так, «…якщо сторони під час укладення мирової угоди не
передбачили порядку розподілу судових витрат, кожна сторона у справі несе
половину судових витрат…» (ч.4 ст.142 ЦПК України). В такому разі,
законодавець забезпечує превентивну та компенсуючу функцію судових
витрат. Або ж, трансформація (зміна) договірного режиму на законний
відбувається при укладені мирових угод, завдяки наявності обставин, які
вказують на невідповідність їх закону чи порушують права, свободи та
інтереси таких осіб (ч.5 ст.207 ЦПК України). Режим процесуальної безпеки
має місце в силу виконання основної функції правосуддя – справедливого та
неупередженого розгляду і вирішення цивільної справи (ст.2 ЦПК України),
чим забезпечується законність та обгрунтовність рішення суду, забезпечення
верховенства права при здійсненні цивільного судочинства.
Отже, принциповою характеристикою договірного режиму цивільної
процесуальної безпеки є домінуючі умови дії принципу диспозитивності в
цивільному процесі. Саме його реалізація надає можливість сторонам на
власний розсуд, розпорядитися до певною мірою долею цивільно-правового
спору, чим задають відповідний напрям розгляду цивільної справи. А
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цивільна процесуальна форма наповнюється змістом, що позбавлений
імперативної вимог стосовно реалізації повноважень суду по керуванні
ходом вирішення цивільної справи. Це може мати місце за обставин
зменшення змісту позовних вимог, відмови від позову, або ж шляхом
укладення мирової угоди, тощо.
Відтак, договірний режим цивільної процесуальної безпеки займає
особливе

місце

в

правовому регулюванні цивільних процесуальних

правовідносин, оскільки встановлюється таке регулювання завдяки чіткості
порядку у процесі розгляду і вирішення цивільної справи судом.
На тлі інших нормативно-правових регуляторів, як джерел цивільного
процесуального права, режим цивільної процесуальної безпеки можливо
класифікувати також як міжнародно-нормативний та прецедентний.

Це

пов’язано із тим, що відповідно до ч.2 ст.3, ч.5 ст.10 ЦПК України визначено
пріоритет міжнародного законодавства над національним, якщо надано йому
обов’язковість Верховною Радою України. Адже у разі невідповідності
закону України міжнародну договорі, суд застосовує останні (ч.8 ст.10 ЦПК
України).

В

порядку

правозастосовного

процесу,

режим

цивільної

процесуальної безпеки забезпечується інститутом можливості звернення
суду до Верховного Суду України для вирішення питання про стосовно
звернення

до

Конституційного

Суду

України

із

поданням

щодо

конституційності закону чи іншого правового акта, у тому числі й
міжнародному договору (ч.6 ст.10 ЦПК України). Дана норма відображає
відповідний процесуальний інструментарій долання колізій та прогалин
цивільного процесуального законодавства, чим відіграє значну роль у
забезпеченні безпеки цивільного судочинстві.
Можливо класифікувати режим цивільної процесуальної безпеки за
прецедентним аспектом. Зокрема тут, можливо виділити норми, що вказують
на обов’язковість застосування актів судової влади, судової практики, тощо.
Окрім наведених властивостей, до процесуальному режиму можливо
віднести дві його властивості, які складають основу правового регулювання
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цивільних

процесуальних

правовідносин

в

силу

диспозитивних

та

імперативних засад.
Доволі близька дана позиція видається із думкою І.О. Соколової у
тому, що в силу запровадження системи стимулювання, заохочень і пільг
правовий режим пояснюється певною м’якістю, створюючи атмосферу
найбільшого сприяння, що надає суб’єктам права на певні переваги,
утворюючи

сприятливий

клімат,

тобто,

забезпечуючи

таким

чином

своєрідний соціально-правовий комфорт [343, с.132]. Натомість, з позиції
вченої-дослідниці, система обмежених засобів надає правовому режиму
«твердості», створює клімат найбільшого сприяння, що складається із
заборон, обов’язків, призупинень, покарань тощо та покликаний таким чином
виконувати особливі охоронні та захисні функції [343, с.132]. Тому,
вважаємо, що така особливість правового режиму як «м’якість» та
«жорсткість» в регулюванні правових відносин, притаманна і цивільному
судочинству, а зокрема, режиму цивільної процесуальної безпеки.
Як представляється предметно вказати, визначальними про такі
властивості режиму цивільної процесуальної безпеки є такі принципи
цивільного процесуального права як диспозитивність (ст.13 ЦПК України)
та змагальність (ст.12 ЦПК України). До прикладу, у більш вужчому сенсі,
«м’якість» слід поєднувати із можливістю розпоряджатися на власний
розсуд, особі, яка бере участь у справ диспозитивними правами – збільшення
чи то зменшення позовних вимог (ч.3 ст.49 ЦПК України), подача
зустрічного позову, або відмова від позову відповідачем (ч.2 ст.49 ЦПК
України), реалізації права на укладення мирової угоди (ст.207 ЦПК України),
відмова від позову, визнання позову (ст.206 ЦПК України), тощо.
Ідентифікакція ступеню жорсткості режиму пояснюється тим, що
судом чи законом надається можливість не тільки до певної поведінки на
власний розсуд, але й з іншої сторони – поведінка суду на зменшення
судового переслідування, застосування процесуального порядку

і із

визначенням додаткових строків, повторності реалізації обов’язок та прав,
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при вирішені цивільної справи в силу виниклих обставин. Натомість ступінь
«жорсткості» режиму може проявлятися у виді імперативної вимоги
встановленої законом чи то судом, що ви враждатиметься в однозначній
вимозі-обов’язку подачі доказів (чч.1–3 ст.83 ЦПК України), їх належності,
доступності, достовірності, достатності (ст.ст.77, 78, 79, 80 ЦПК України),
незмінності строків, які встановленні законом, або ж за наявності підстав для
відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове
виконання рішення іноземного суду (ст.468 ЦПК України). В останньому
випадку, режим безпеки проявляється найвиразніше – «якщо виконання
рішення загрожувало б інтересам України» (п.7 ч.2 цієї Статті) [207].
Отож, в рамках перед висновку можливо констатувати, що режим
цивільної процесуальної безпеки може застосовуватись з метою обмежень,
заборон та сприяння. Це пояснюється інститутом формами реалізації права та
механізмом правового регулювання. Зокрема, у загальній теорії права
виділяють

такі форми реалізації права:

(1)дотримання

норм

права

(передбачає утримання суб’єктом від здійснення дій, що заборонені правом),
використання (відбувається, коли суб’єкти здійснюють покладені на них
юридичні обов’язки) та безпосередня реалізація права (як регламентований
нормами права процес самостійного здійснення прав і обов’язків суб’єктом
права без допомоги спеціально уповноважених органів); а в контексті
механізму правового регулювання (2)пільг, заохочень та обмежень [240,
с.238–239].
Режим обмежень проявляється у випадку необхідності забезпечення
належної реалізації усіма учасниками справи своїх процесуальних прав та
обов’язків.
Режим

заборон,

застосовується

судом

з

метою

перешкодити

деструктивній поведінці учасників процесі, зловживання правом, тощо.
А

режим

сприяння,

стосується

забезпечення

судом

реалізації

учасникам цивільної справи своїх прав та обов’язків. Зокрема, це може
проявлятись через процедури роз’яснення прав та обов’язків (ч.5 ст.12 ЦПК
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України), роз’яснення рішення суду, ознайомлення із правами та обов’язками
у судовому засіданні під час встановлення учасників справи, під час
ознайомлення із правами та обов’язками експерта, свідків, перекладача,
тощо. Щоправда, тут важливою видається і форма режиму – усна чи
письмова, електронна; місця забезпечення сприяння – перед судовим
засіданням (при надісланні позову), під час судового зсідання чи то після
судового

засідання

(після

проголошення

рішення

суду,

під

час

адміністративної роботи суду, тощо). Кожен із таких випадків має свої
особливості та мікро-процедуру, специфіку, межі.
Також окрім, м’якого та жорсткого режимів, тощо, доцільно виділяти
режим контролю та збалансування при здійсненні цивільного судочинства.
Усі режими виступають як окремі та спільні процесуально-правові
стани, інструменти режиму цивільної процесуальної безпеки, як особливого
стану, захищеності цивільної процесуальної форми.
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6.3. Система процесуальних інститутів забезпечення режиму
безпеки в цивільному процесі та її дефекти
Впорядкування системи цивільного процесуального права правовими
нормами, що об’єднуються в певні групи – інститути права, закладає
найбільш оптимальне правове регулювання цивільних процесуальних
правовідносин, в силу їх однорідності та об’єднаності єдиною метою. Цим й
зумовлюється ефективність правозастосовного процесу та юридичної
кваліфікації у правозастосуванні.
Право на безпеку в цивільному судочинстві – не є виключенням, адже
також повинно забезпечуватись у правовому регулюванні відповідним
процесуальним інструментарієм та подібними за своєю метою і змістом
процесуальними інститутами. Тому особливість його забезпечення не
можливо уявити без відповідного комплексу, власне, системи унікальних по
своїй суті інститутів, що функціонально покликані забезпечити право на
безпеку та його процесуальний режим.
Розглядаючи дану проблематику, варто насамперед відмітити, що серед
наукових досліджень системи цивільного процесуального права, не вдається
відстежити в достатній мірі повноту розробки тієї групи правовідносин, які
покликані

забезпечувати

належне

правове

регулювання

цивільної

процесуальної форми, правовідносин, як сутності самої ідеї правової безпеки
в судочинстві. Звісно, цивільні процесуальні інститути, як і система права чи
то юридична конструкція, були значною мірою предметом наукового пошуку
у правовій доктрині, а, зокрема, й в цивільній процесуалістиці. Серед
дослідників, роботи яких становлять фундамент даної проблематики,
можливо відмітити С.С. Алєксєєва [6, с. 137–141, 145–149], Д.Я. Малєшина
[176, с.33–38], В.В. Чевичелова [417], та інш. Проте, нажаль, дослідження
інститутів в цивільному процесі, які б охоплювали регулювання права на
цивільну процесуальну безпеку та складали їх системність, не проводилось,
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чим і зумовлюється чималий як науковий, так і практичний інтерес даної
проблематики.
Звісно,

як

справедливо

відмічає

за

діалектичним

підходом

архітектоніки системи категорій розвитку В.А. Гаврилюк, що нове, завжди
повинно звідкись взятись, тобто, пройти відповідний етап становлення,
процесу якого притаманна властивість переродження із старого [69, с.85]
Процес переродження та становлення притаманний і для юридичних
конструкцій, зокрема і для цивільних процесуальних інститутів.
Враховуючи позиція В.В. Чевічелова (яку нами розглянуто у підрозділі
1.1. Розділу 1 даного дослідження), варто прийди до думки у тому, що коли
йдеться про правове регулювання цивільних процесуальних правовідносин,
що виникають в контексті забезпечення права на процесуальну безпеку в
цивільному судочинстві, то, для вироблення юридичної конструкції системи
процесуальних інститутів,які б регулювали правовідносини по безпеці,
основоположними повинні стати ті існуючі інститути, за допомогою яких
відбувається ефективне здійснення цивільного судочинства.
А оскільки сутність вдосконалення юридичної конструкції, полягає у
підвищенні не тільки їх ефективності в правовій сфері, але й завжди націлене
на усунення наявних, як і попередження «зароджуючих» дефектів в
юридичній техніці, в її прийомах та методах [417; 1, с.56], то, забезпечення
такого права повинні складати і ті інститути, які становлять зміст такої
системи та забезпечують механізм її регуляції в цілому.
В той же час, Д.Я. Малєшин, пропонує розглядати цивільну
процесуальну систему як сукупність елементів та зв’язків між ними. До
елементів системи вчений відносить законодавство, процесуальні дії, наукові
погляди (доктрина – Я.М.), організація судової влади. А до зв’язків – правову
культуру, загальні соціокультурні умови суспільства та правозастосовчу
практику [176, с.34, 38]. Проте на нашу думку, елементами правового
регулювання цивільних процесуальних правовідносин є не тільки перелічені
цим вченим інструментарій, алей значною мірою інститут цивільної

381

процесуальної форми. Адже за своєю суттю він визначається як «спеціальний
порядок розгляду та вирішення цивільної справи, що характеризується
стадійністю, окремими формами цивільних процесуальних правовідносин»
[419, с.11], тощо. А це є вкрай важливим для формування системи
забезпечувальних інститутів «процесуального права на безпеку» в у
відповідній процесуальній формі, адже така – є чи не центральною ланкою у
«дії» тих чи інших інститутів. Власне, є майданчиком для їх побудови та
реалізації.
Важливо взяти й до уваги й те, що цивільній процесуальній формі
властивий режим цивільної процесуальної безпеки – як її стан, властивість,
як набір процесуально-правового інструментарію, що складається також із
тих чи інших інститутів, що «задіюються» у цій же формі. Тому такий режим
«забезпечує

порядок

правового

регулювання

цивільних

процесуальних

правовідносин на будь якій стадії та провадженні в цивільному процесі, з
метою усунення загроз та небезпек щодо порушення прав, свобод та
інтересів, як і уникнення обставин, які б спричиняли ускладнення цивільного
судочинства, задля повного, всебічного та своєчасного охорони й захисту
цивільних прав та інтересів їх учасників».
Однак, сам ж правовий інститут, – як відмічає С.С. Алєксєєв, – це
завжди основа галузі права, в якій норми права її формують [6, с.137]. За
концепцією, специфіка інститутів проявляється і в тому, що кожним окремим
інститутом регулюються не всі, а лише однорідні суспільні відносини [187,
с.214]. У теорії права правові інститути доволі різноманітні, та поділяються
на загальні, матріально-правові чи то, до прикладу, процедурно-процесуальні
[6, с.138]. Виділяють й змішані інститути, як і охоронні, регулятивні та
тубінститути [240, с.136].
А оскільки «…право на безпеку передбачає собою захист від
протиправних посягань з боку інших… » [38, с.90]. То, пов’язаність такого
права у регулюванні із охоронними правовідошенням зводиться до того, що у
таких явно відстежується охоронна функція права. Це пояснюється

382

охоронними нормами, за допомогою яких, і здійснюються міри юридичної
відповідальності, міри захисту суб’єктивних прав, а також превентивні
засоби державного примусу [6, с.263]. Тобто, забезпечується в цивільному
судочинстві дотримання процесуальної форми, дотримання належного
правового регулювання, як і забезпечується по суті саме право на
процесуальну безпеку.
Тому в рамках сутності змісту права на безпеку та його процесуальноправового режиму здійснення, ми схиляємось до того, що такі якраз і слід
розглядати «…в якості цілеспрямованих заходів протидії чи нейтралізації
негативних наслідків актів неправомірної поведінки, а скоріше як одна з
обов’язкових умов реалізації права-претензії… » [38, с.90]. І, що особливо
важливо, в рамках тих конкретних цивільних процесуальних інститутів, що
повинні складати відповідний комплекс чи то систему. Власне тих, які й
націлені за своєю суттю на захист та охорону матеріальних та процесуальних
прав.
Проте цивільне процесуальне право, як самостійна галузь права, як
відомо, і характеризується рядом процесуальних інститутів, за допомогою
яких,

відбувається

комплексне

правове

регулювання

цивільних

процесуальних правовідносин, що виникають, змінюються та припиняються
між їх учасниками. Натомість регулювання правовідносин, що забезпечують
право на безпеку в цивільному судочинстві, зумовлюється дещо іншим,
унікальним комплексом тих процесуальних інститутів та процедур, які
можуть забезпечувати особливу мету цивільного судочинства – реалізацію
права на процесуальну безпеку, в силу дії його режиму.
Предметно здалось б відмітити, що серед основних ознак правового
режиму виділяють те, що такий не тільки є встановлений законом чи
забезпечений державою порядок регулювання правовідносин специфічним
чином, але й те, що він виражає певну ступінь благосприятливості чи то
неблагосприятливості задоволення інтересів суб’єктів чи їх об’єднань [281,
с.8]. Зокрема, ступінь благосприятливості та неблагосприятливості (загроз,
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небезпек), щодо реалізації права на процесуальну безпеку та дії його режиму.
Тому, система інститутів в режимі цивільної процесуальної безпеки повинна
закріплювати той необхідний комплекс інститутів, за допомогою яких би
забезпечувалось

саме

право

на

безпеку.

Власне,

забезпечувалась

і

благосприятливість «системи цивільного судочинства, реалізація належної
процесуальної поведінки та правозастосовної практики (за Д.Я. Малєшином).
В той же час, слід взяти до уваги і позицію М.Д. Баркінхоєва у тому,
що виділення системи тих юридичних гарантій, які формують забезпечення
прав та законних інтересів у сфері правосуддя. Серед таких, показовим
видається вказати на такі складові елементи, як ото – конституційні,
міжнародні

та

галузеві

гарантії

[23,

с.14,

15].

До

прикладу,

до

конституційних дослідник відносить права які націлені на захист, реалізують
можливість звернення за захистом, недопущення використання доказів, які
здобуті із порушенням закону, неможливість бути притягненим двічі до
відповідальності, право на оскарження; а до міжнародних – міжнародноправові норми,

процедури,

відповідальність

та

міжнародно-правовий

контроль [23, с.14, 15]. Тому, в контексті галузевої приналежності гарантій
забезпечення прав та інтересів у сфері правосуддя, можливо першочергово
виділяти ті, які дістають поширення (проникнення) на галузь цивільного
процесуального права.
Разом з тим, Ю.О. Гурджі, будучи солідарною із деякими вченими
дослідниками,

відмічає,

що

механізм

правового

захисту

завжди

структурується завдяки охороні прав, їх захисту та юридичної допомоги. При
чому, предметно дана дослідниця відмічає, що охорона прав виступає як
самостійний структурний елемент механізму правового захисту, власне, як
механізм безпосередньої дії охоронних норм права та організаційно-правової
діяльності органів державної влади. А захист прав, визначається лише як
компонент правового захисту, що охоплює примусову правову (в тому числі
матеріально-правову та процесуальну) діяльність органів державної влади з
цілю підтвердження або відновлення оспоренного або порушеного права
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[227, с.39, 66–67; 262, с.270–271; 89, с.49–50]. А Н.М. Оніщенко, навпаки,
відводить особливу роль в системі захисту прав категорії «цілям», яка, на її
думку є ключовою [247; 89, с.51]. Але на нашу думку, в той же час слід
погодитись також із тим, що ціль у праві характеризується певною метою,
яка завжди фокусується на реалізації саме тих чи інших правових цінностей.
Ю.Ю. Верютнєв, звертає увагу на позицію М.М. Алєксєєва («Основы
философиии права», Спб., 1998. С.96–98), який відмічає, що цінності – це
завжди певний рід ідеальних об’єктів, адже їм завжди притаманна ієрархія, а
також,

будь

яка

позитивна

цінність

протиставляється

відповідною

негативною цінністю [60, с.65]. Такий підхід дозволяє вказати як на
благосприятливі умови, так і на неблагосприятливі, в силу того, що такі,
можуть бути призводити до порушення прав, свобод та інтересів інших. А
тому, задіяння тих чи інших інститутів, може знівелійювати оперативне
досягнення цілей під час розгляду судом цивільної справи.
Адже однією із цілєй системи саме цивільного процесу, в межах дії
режиму процесуально-правової безпеки, є не тільки охорона, захист прав,
свобод та інтересів учасників цивільного процесу, інтересів держави, але й –
попередження та стримування негативних чинників під час реалізації
судовою

владою своїх повноважень, які і повинні бути націлені і на

дотримання правопорядку і на забезпечення реалізації прав та свобод
учасників цивільного процесу. А відтак, інститути режиму цивільної
процесуальної

безпеки

повинні

характеризуватися

націленістю

на

забезпечення права на безпеку, як і бути спроможними усунути негативні
(загрозливі
регулювання

чи

то

небезпечні)

умови,

наслідки,

процесуальних правовідносин.

посеред

Одночасно,

правового

такі повинні

характеризуватися чіткою організацією механізму, його системністю та
єдністю. Цим самим, ефективність забезпечення судочинства при його
реалізації повинна зводитись одночасно і до певних превентивних заходів
(попереджувальних,

запобіжних,

стримувальних)

щодо

ймовірних

негативних наслідків процесуальних ускладнень. Адже превентивний спосіб
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полягає у тому, що саме «превентивні міри являють собою таку основну мету
– як ото гарантувати ненастання не благосприятливих наслідків» [237, с.27]
(як форм державного примусу в цивілістичному процесі за Д.Г. Нохріном).
Наведене дає можливість вказати на те, що цивільно-процесуальна
«платформа» розташування інститутів у цивільні процесуальній формі,
вимощують унікальну систему тих превентивних інститутів, що здатні
об’єднатися у єдиний процесуальний механізм, власне – «над інститут», –
комплексний інститут цивільної процесуальної безпеки, який і зумовлює дію
самого режиму цивільної процесуальної безпеки.
В одній із своїх робіт, О.В. Ніколайченко вказує на те, що регулювання
цивільних процесуальних правовідносин забезпечується завдяки таким
способам та засобам як ото – дозвільного типу (що заснований на
диспозитивній волі сторін), імперативного типу (що заснований на
необхідності конкретного вибору), заборон, приписів та конкретних
доручень. В той же час, їх ефективність, залежить у тому числі і від
конкретного процесуального інституту [232, с.18, 19]. Як представляється,
саме їх основа генетично пов’язується із сутністю забезпечення права на
безпеку. Більше того, такі умови (заборони, приписи, тощо) вказують на
ознаку диспозитивних та імперативних начал реалізації права на безпеку,
оскільки можуть бути реалізовані завдяки волевиявленню того чи іншого
учасника процесу, як і застосовані судом вимушено – імперативно. Адже для
цивільних процесуальних інститутів

ж,

якраз

і притаманні ознаки

диспозитивної та імперативної регуляції правовідносин, кожна з яких,
виконує різні функції для відправлення цивільного судочинства.
У правовій науці, під функціями права прийнято розуміти основу
шляху (каналів) правової дії, які виражають роль права у впорядкуванні
суспільних відносин [400, с.95; 251, с.121]. Одночасно, функції права
становлять собою основні напрямки правового впливу на суспільні
відносини з метою їхнього упорядкування [344, с.225; 251, с.121]. А
суб’єктивне право в механізмі правового регулювання, має не одну, а цілий
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ряд функцій [400, с.94; 251, с.121]. Відтак, серед превентивних заходів
забезпечення права на безпеку, в контексті дії того чи іншого інституту, як
раз і можливо охарактеризувати останні за функціональною роллю у
механізмі правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин,
чи то його забезпеченості його режимом безпеки. Отож, до прикладу,
інститут заходів процесуального примусу – ґрунтується на імперативній
вимозі, та має присікальну та обмежувальну функції, оскільки в зв’язку із
його застосуванням обмежує право доступу до судового процесу, до
доказування; чи то присікає протиправну поведінку чи то віктимну. Або ж,
інститут забезпечення позову – ґрунтується на прояву диспозитивної волі
позивача, оскільки обмежує можливість скористатися правом власності
сторони у справі, при чому, за своєю метою націлений на забезпечення у
такий спосіб та гарантування виконання рішення суду, тощо.
Виділяючи інститут заходів процесуального примусу (попередження,
видалення із зали судового засідання, тимчасове вилучення доказів для
дослідження судом, привід (ст.147 ЦПК України)) надає можливість завдяки
їх реалізації забезпечити охорону тих чи інших процесуальних прав,
забезпечити порядок у судовому засіданні, тощо, більше того, такий інститут
виконує також і превентивні функції.
На тому що такі превентивні заходи є заходами забезпечення примусу,
через які досягається мета правосуддя, наполягає Д.Г. Нохрін. Однак, на
думку вченого, застосування заходів превенції забезпечення відбувається
через негативний момент – через недопущення виникнення негативного
явища. Тому, на його думку логічно цьому завжди протистоять заходи
«позитивного забезпечення», якими є гарантування настання бажаного
сприятливого події. Адже заходи забезпечення по своїй суті спрямовані на
досягнення регулятивних, а не охоронних завдань процесу [237, с.27, 28].
До прикладу, С.С. Алєксєєв звертає увагу на те, що регулятивні та
охоронні правовідносини принципово відрізняються однин від одного
завдяки ряду особливих ознак. Зокрема, вони різні не тільки за підставами

387

виникнення (щодо ознаки правомірної (щодо регулятивних – Я.М.) чи то
неправомірної (щодо охоронних – Я.М.) поведінки суб’єктів), але й по змісту
суб’єктивних юридичних прав та обов’язків між собою. Де, охоронні
правовідносини, завжди є владо-відносинами, а їх юридичні обов’язки за
такими правовідносинами вимагають від особи перш за все «перетерпіння»
(зазнання незручностей – Я.М.), адже у їх зміст входять санкції [6, с.264],
тощо.
Звідси,

можемо

виділити

такі

системні

інструменти

режиму

забезпечення права на безпеку в цивільному судочинстві через відповідний
процесуальний інститут, який характеризуватиметься чи то охоронною чи то
регулятивною функцією
Зокрема, щодо регулятивних, то такими, наприклад, в контексті
взаємозв’язку із реалізацією права на безпеку та дією режиму цивільнопроцесуальної безпеки можуть бути:
(1)інститут принципів у цивільному судочинстві (ст.ст.2, 6, 7, 9, 11, 12,
13, тощо ЦПК України) – властивість регулятивної функції процесуального
права пояснюється завдяки інституту принципів у тому, що право на безпеку
засновується на основоположних засадах цивільного судочинства, які
гарантують об’єктивність, всебічність, законність, тощо при захисті
цивільних прав судом та гарантують непорушність та охорону у такий
спосіб, у спосіб чітких та безпечних основ регуляції процедури захисту;
(2)інститут відкриття провадження у справі (ст.187, ст.ст.185, 186
ЦПК

України)

–

регуляційна

функція

забезпечує

реалізацією

тих

правовідносин, що пов’язані чітким та послідовним відкриттям провадження
у справі, в рамках дотримання вимог процесуально- та матеріальнообґрунтованих й доцільних підстав, порядку;
(3)інститут підготовчого провадження (ст.ст.189–200 ЦПК України)
– спрямований на забезпечення врегулювання процедури «своєчасного
розгляду справи (повідомлення суду всіх відомих стороні обставин справи,
уточнення позовних вимог; якщо ж є забезпечення проти позову, важливо
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щоб суд вже на стадії підготовки чітко визначив обсяг питань, які він
повинен вирішити, щоб уникнути ускладнень процесу)» [41, с.138];
забезпечення завдяки такій регуляції і «прийняття у справі рішення на
користь відповідної сторони (клопотання про виклик свідків, які б давали
свідчення на користь відповідної сторони, та витребування доказів, які б
обґрунтовували позовні вимоги або заперечення проти них тощо)»;
врегулювання

процесуальних

дій,

що

спрямовані

на

використання

процесуальних засобів захисту (клопотання про забезпечення доказів,
позову)» [41, с.138]; забезпечення процесуальних дій, спрямованих на
призначення справи до судового розгляду (вибору оптимального часу та
місця проведення судового засідання у справі)» [41, с.138]. В той же час, на
думку Я.Х. Бекова, забезпечення економії процесу на стадії підготовки
справи до судового розгляду, стосуються насамперед таких засобів
(ресурсів), як ото: грошових засобів, які затрачуються на учасників процесу
(витрачених із прибуттям до суду учасників процесу), здоров’я громадян
(переживання, що тягнуть за собою необхідність затрачати час на
відновлення організму, використання лікарських засобів). При цьому, на
думку дослідника, слід враховувати і те, що час, який був витрачений на
судові засідання міг бути витрачений і на виконання трудових обов’язків [26,
с.30];
(4)інститут допущення рішення суду до негайного виконання (ст.430
ЦПК

України)

–

передбачає

врегулювання

правовідносин,

які

характеризуються першочерговою потребою забезпечення матеріальних прав
сторін спору. Право на процесуальну безпеку гарантує швидке відновлення
соціально значущих прав, інтересів, тощо. А саме в стосовно забезпечення
можливості скористатися (реалізувати) свої процесуальні права та виконати
обов’язки учасникам цивільної справи.
(5)інститут забезпечення єдиної судової правозастосовчої практики
(ч.5 ст.403, пп.1, 2 ч.3 ст.423 ЦПК України) – врегульовує відносини по
досягненню єдиних стандартів захисту прав, свобод та інтересів учасників
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цивільного процесу, забезпечуючи стабільність та ефективність цивільного
судочинства, його процесуальної форми;
(6)інститут

мирової угоди

(ст.207

ЦПК

України)

–

правове

регулювання права на процесуальну безпеку полягає у тому, аби учасники
цивільного процесу, які перебувають у процесуально-правовому статусі осіб,
що визначені ст.56 ЦПК України, не могли нівіліювати свої службові
повноваження та принципи діяльності, як і не могли порушити принципи
цивільного процесу та інтереси осіб, яких вони представляють. Разом з тим,
при реалізації права на мирову угоду, регуляційна функція цього інституту
полягає у тому, аби була забезпечена можливість у недопущенні
знівіліювання суті окремого провадження через не притаманність інституту
мирової угоди саме цьому провадженню, так як відсутній спір про право;
(7)інститут режиму фіксації (відео-фіксації) судового засідання
(ст.212, ст.247 ЦПК України) – правове регулювання права на процесуальну
безпеку у цьому інституті, як і правової безпеки (його режиму), полягає у
необхідності забезпечення належної якості зображення і звуку, тощо – аби
реалізувався принцип гласності.
Звісно, до регулятивного інституту можливо віднести і деякі інші
інститути що забезпечують право на безпеку завдяки чіткій та послідовній
регуляційній процедурі, а саме – це й інститут клопотань, у тому числі
відводів

(ст.ст.36–41,

ЦПК

України);

інститут

забезпечення

доказів

(ст.ст.116–119 ЦПК України); інститут забезпечення позову (ст.ст.149–159
ЦПК України); інститут зберігання речових доказів (ст.98 ЦПК України);
огляду речових доказів за їх місцезнаходженням або таких, що швидко
псуються, а також їх повернення (ст.ст.85, 86, 96, 99 ЦПК України); інститут
залишення позову без розгляду (ч.2 ст.222, ст.257 ЦПК України); інститут
відмови від позову, визнання позову відповідачем (ст.206 ЦПК України);
інститут порядку ухвалення та постановлення ухвал, рішень та їх форми
(ст.ст.200, 259 тощо ЦПК України); інститут набрання рішенням законної
сили (ст.ст.261, 273 ЦПК України); інститут добросовісного виконання
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процесуальних обов’язків та не зловживання правом (ст.49 ЦПК України);
інститут ново виявлених та виключних обставин (ст.423 ЦПК України),
тощо.
Серед

охоронних

інститутів,

можливо

виділити

такі,

як

ото:

(1)інститут заходів процесуального примусу (ст.143 – ст.ст.145–148 ЦПК
України) – сутність охоронних функцій цього інституту зводиться до
забезпечення права на безпеку в цивільному судочинстві якраз через «…міри
юридичної відповідальності, міри захисту суб’єктивних прав, превентивних
заходів державного примусу»[6, с.263];
(2)інституту відмови від визнання в попередньому судовому засіданні
обставин внаслідок помилки, що має істотне значення, обману, насильства,
погрози, тяжкої обставини або обставини визнано у результаті зловмисної
домовленості її представника з іншою стороною (ч.2 ст.82 ЦПК України) –
даний інститут націлений на охорону процесуальних та матеріальних прав
учасників процесу, шляхом реалізації права на процесуальну безпеку;
(3)інститут залишення позову без руху (ст.185 ЦПК України),
повернення позову (ч.3 ст.185 ЦПК України), без розгляду (з підстав,
передбачених ст.257 ЦПК України), відмови у відкритті провадження у
справі (ст.186 ЦПК України); закриття провадження у справі (з підстав,
передбачених ст.255 ЦПК України) – всі вони забезпечують охорону прав
сторін та дотримання процесуальної форми завдяки недотримання вимог
процесуального законодавства;
(4)інститут окремої ухвали (ст.ст.262, 385, 420 ЦПК України) –
завдяки його наявності у системі цивільного процесуального права,
забезпечується можливість впливу у процесуальний спосіб специфічним
рішенням суду по усуненню порушень закону, які призвели до звернення в
суд за захистом прав, свобод та інтересів. Превентивні функції цього
інституту дозволяють забезпечити персоніфікований вплив на осіб, поведінка
яких сприяла(є) ускладненню розгляду цивільної справи, порушенню закону;
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(5)інститут допустимості та належності доказів (ст.77, 78 ЦПК
України) – забезпечує стабільність у процесі доказування в рамках предмету
спору та мети цивільного судочинства;
(6)інститут відмови у екзекватурі (в контексті визнання рішення з
підстав загроз національної безпеки – п.7 ч.2 ст.468 ЦПК України) –
забезпечує публічний порядок.
Разом з тим, до охоронних інститутів, що забезпечують право на
процесуальну безпеку в цивільному судочинстві, можливо віднести –
інститут відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову, та
повернення предмета застави, зустрічне забезпечення (ст.ст.150, 154–155, 159
ЦПК України); тощо.
Звідси, варто відмітити, що в силу очевидного специфічного
інституційної будови забезпечення права на безпеку, аналізуємі інститути
характеризуються не тільки охоронними та регулятивними функціями, алей і
присікальними, обмежувальними, заохочувальними чи то обтяжувальними.
Дані функції співвідносяться із режимом цивільної процесуальної безпеки за
його метою, пояснюють спосіб забезпечення права на безпеку. А сукупність
таких інститутів, за своїми функціональними характеристиками, утворюють
(формують)

єдину

монолітну

систему

інститутів

режиму

цивільної

процесуальної безпеки. Їх монолітність пояснюється єдністю цивільної
процесуальної форми, як відповідним послідовним порядком розгляду і
вирішення цивільної справи.
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6.4. Функція судового контролю в механізмі забезпечення режиму
безпеки в цивільному процесі
Під механізмом правового регулювання розуміють комплекс правових
засобів,

за

допомогою

яких

здійснюється

упорядкування

відносин,

забезпечення охорони і захисту основних прав суб’єктів цих відносин [50,
с.66].
Процесуальна діяльність суду при розгляді та вирішенні цивільної
справи охоплюється потребою реалізації поставлених цілей до забезпечення
верховенства права при здійсненні цивільного судочинства у відповідності
до міжнародних вимог та документів. Такі завдання не можуть мати
розбіжностей не тільки із судовою політикою, алей державною політикою у
сфері безпеки. Тому функція судового контролю відіграє фундаментальну
роль.
Проте на сьогодні, зміни, що виразились у новоприйнятих ЦПК
України в редакції 2017р. та Закону від 21.06.2018р. № 2469-VIII не
відстежується ні доктринальних розробок, ані судової практики стосовно
функції судового контролю у цьому аспекті, що і становить актуальність
дослідження.
У юриспруденції, до певної міри є достатніми наукові доробки, які
розкривають основні наукові позиції та пояснення питань контролю, безпеки
та судової політики чи то механізму правового регулювання цивільного
судочинства, повноважень суду, судової влади. Посеред таких праць
можливо відмітити їх дослідників, а зокрема: В.Горшенев та І. Шахов
(«Контроль как правовая форма деятельности», 1987р.), В.В. Комарова
(«Сфера цивільного процесу», частина глави підручника, 2011р.), С.А.
Курочкіна («Судебный контроль как реализация частноправовых форм»,
параграф монографії, 2012р.), П.П. Порощук («Адміністративно-правові
засади контролю за діяльністю апарату суду», кандидатська дисертація,
2015р.), Є.Є. Тонкова («Контроль как юридическая форма государственной
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деятельности», глава монографії, 2011р.), О.С. Ткачука («Реалізація судової
влади у цивільному судочинстві України: структурно-функціональний
аспект»,

докторська

дисертація,

2016р.),

А.В.

Столітнього

(«Автоматизований кримінальний процесуальний контроль», наукова стаття,
2017р.), А.В. Малько, Д.С. Семікін, О.В. Люкіна («Судебная политика и
судебно-правовой прогресс, монографія, 2013р.»), М.В. Савчин («Сучасні
тенденції

конституціоналізму

у

контексті

глобалізації

та

правового

плюралізму» (Підрозділ 5.2.5. «Усталена практика судів загальної юрисдикції
та інцидентний конституційний контроль»), монографія, 2018р.), тощо.
Проте дані праці попри свою значужчість не відбивають взаємозв’язку
та сутності судового контролю в контексті безпеки.
Натомість в інших галузях (в економічних науках) деякі дослідники
цілком прийнятно виділяють внутрішній контроль, і, що особливо цікаво,
поєднують його чи то вважають за необхідне поєднувати такий із певними
ризиками (загрозами) [98, с.64–69]. Тобто, по суті із безпековою складовою
та її елементами.
Як відмічається у юридичній літературі, категорії «судова політика» та
«правова політика» співвідносяться як частина та ціле. В основі судової
політики держави цементуючою її ланкою повинна бути правова політика
[172, с.5]. В загальному вигляді, судова політика, це діяльність держави, яка
націлена на утворення ефективних умов по реалізації функції правосуддя, по
підвищенню якості судової діяльності [172, с.9]. А основною ціллю судової
діяльності традиційно вважається підтримання в суспільстві миру та
правопорядку завдяки врегулюванню соціальних конфліктів [172, с.26].
Ефективність функцій правосуддя, як і цілей судової політики, стає
можливою відповідно до пізнання категорії контроль.
У підручнику теорії права за редакцією М.І.Козюбри відмічається, що з
метою забезпечення правового порядку в державі мають існувати форми
правового контролю за державною владою. Однією з таких форм є
правосуддя, яке здійснюється виключно спеціальними державними органами
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– судами [104, с.119]. Зазначається також і те, що завершальною стадією
правосуддя як форми контролю за діяльністю держави є виконання судового
рішення, яке є обов’язковим для всіх суб’єктів правовідносин, у тому числі
державних органів та їх посадових осіб [104, с.120].
Термін «контроль» в Юридичній енциклопедії визначається як
перевірка виконання законів, рішень, тощо, та походить від французького
«controle» (перевірка), а за старо-французькою – «contre-role» (список, що
має дублікат для перевірки). Характеристика цього терміну також описується
як такий, що є однією з найважливіших функцій державного управління. А за
об’єктами, суб’єктами і сферами поділяється на державний, відомчий,
надвідомчий, виробничий та інші види контролів (парламентський, тощо)
[438, с.323].
В іншому енциклопедичному виданні («Велика українська юридична
енциклопедія») термін «контроль» визначається як «… форма діяльності,
спрямована на перевірку правильності, виявлення, запобігання і подальше
усунення порушень з метою оптимізації функціонування тієї чи іншої
системи…» [52, с.244].
При цьому наголошується на тому, що наука соціального управління
виходить з того, що контроль здійснюється за такими основними напрямками
як-от: (1)визначення меж (умов), які спрямовують поведінку об’єкта і в яких
поведінка

розглядається

як

бажана;

(2)забезпечення

за

допомогою

специфічних методів і інструментів руху об’єкта в заданому напрямку;
(3)вияв і припинення відхилення від соціально визнаної поведінки [52, с.254].
Отже, категорія контроль для цивільного судочинства є важливою,
особливо для процесуальної діяльності суду, містить безпекові елементи,
адже стосується судового керівництва, що виявляється у забезпеченні
процесуальної поведінки учасників цивільного процесу, а також стосується
цивільного процесу як окремої «системи», що визначається у певних
послідовних процедурах розгляду і вирішення цивільної справи судом.
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Натомість, слід визначити, що в енциклопедичних відомостях не
міститься окремого поняття, яке б пов’язувалось із правом чи то судовою
процедурою. Але такий по своїй суті охоплюється якраз особливою,
притаманною саме йому метою – «перевірка виконання законів та рішень».
Виділяють також елементи контролю. Зокрема до таких традиційно
відносяться: суб’єкти, об’єкти, цілі та задачі, принципи та методи, технологія
та процес [132]. Цілі контролю як правило вбачають в (1)оцінці
обґрунтованості та ефективності; (2)оцінці результатів реалізації рішень,
виявлення відхилень (щодо прийнятих рішень; встановлених правил і норм);
(2)потребі вироблені методик по виявленню певних відхилень (аномалій –
Я.М.); (4)потреби в розробці необхідних мір по управлінню та корегуванні
відповідних процесів, тощо [132].
У правовій доктрині із загальнотеоретичної юриспруденції, дослідники
контролю як доктринальної категорії правової науки підтримують ідею у
тому, що контроль може бути охарактеризований з точки зору загальних
ознак, які притаманними юридичним формам діяльності. Посеред таких, на їх
думку, слід розглядати: (а)юридичну значужчість, тобто спрямованість на
настання певних юридичних наслідків; (б)правовий характер, що означає
реалізацію відповідних повноважень до вимог права; (в)забезпеченість
порядку

здійснення

процесуальними

нормами

права;

(г)формальна

визначеність, яка виявляється у тому, що результати юридичних форм
діяльності закріплюються у відповідних правових – нормативних і
ненормативних – актах (закон, підзаконний акт, міжнародний договір,
рішення суду, тощо) [279, с.766].

Разом з тим, процесуальний контроль

вітчизняними вченими-теоретиками не виділяється [279, с.772]. Складається
таке враження, що процесуальна діяльність суду, процесуальний режим та
форма

здійснення

судочинства,

норми

процесуального

права

наче

перебувають поза нормативно-правовим регулюванням, або ж/до того ж,
позбавлені юрисдикційних інструментів в питанні управління судом ходом
розгляду судової справи, в питанні соціальної значужчості, в питанні захисту
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прав та їх охорони, тощо? Дослідники виділяють контроль соціальний,
державний, громадський та міжнародний [279, с.772].
Чи справедливий такий підхід, чи виправданий і чи повний? –
вважаємо що ні, неповний, невиправдний та не справедливий бодай з тих
підстав, що (а)дослідниками акцентується увага на процесуальних нормах
права, які забезпечують порядок здійснення контролю; (б)виділяють аспект
форми реалізації контролю через відповідно процедуру. Отже, йдеться про
юрисдикційний процес; (в)державний апарат традиційно (і теоретичному
ключі), як і з позиції Основного Закону, виділяє судову владу у третю гілку,
яка незалежна, окрема та представлена як повнофункціональна конструкція.
В той же час, якщо вести мову про макро- та мікро-рівні юридичного
процесу, сприйняття його у вузькому чи то широкому сенсі (бодай за А.О.
Палушиною), то стає очевидність вияву рівней контролю не тільки в
процесуальному праві, алей в цивільному процесі.
С.А. Курочкін, звертає увагу на те, що централізація та децентралізація
в системі цивільного процесу – це насамперед в значній мірі питання про
управління та саморегулювання. На його думку, управління (як елемент
контролю – Я.М.) вимощується суворо як централізоване та засноване на
імперативних правилах (нормах), обов’язковими для виконання усіма
суб’єктами цивілістичного процесу. Разом з тим, системі цивільного
судочинства,

як

саморегулювання.

відкритій
Але

соціальній

тільки

у

системі,

випадку

об’єктивно

поєднання

властиве

управління

та

самоуправління, така система об’єднати досягнення цілей, які стоять перед
нею [156, с.282]. ЦПК України така «об’єднуюча» властивість вітчизняної
цивільної процесуальної системи витікає із ст.11 ЦПК України, яка
регламентує принцип пропорційності у цивільному процесі. Очевидним
видається і те, що така пропорційність повинна реалізовуватись з огляду на
врахування принципів змагальності та диспозитивності (ст.ст.12, 13 ЦПК
України), через які суд надає можливість сторонам діяти відповідним чином,
у процесуальний спосіб та формі.
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З огляду на зазначене, постає за належне віднайти схожість у тому, що
ідея «контролю» може проявлятися безпосередньо в цивільному судочинстві,
може посідати відповідне місце в повноваженнях суду, проявлятися в певних
механізмах управлінням при здійсненні правосуддя у цивільних справах,
тощо. Як думається, це зумовлено тим, що елементи «об’єктів», «суб’єктів»,
«цілей», тощо, є аксіоматично регенерованими в правовій формі та
юридичній

процедурі

(якщо

вести

мову від

загального

до

більш

конкретного). Отож спробуємо розширити пошук за цими критеріями,
акцентувавши увагу на юридично-процесуальному (правовому) аспекті.
О.Г. Трішина досліджуючи проблеми судового контролю в цивільному
процесі приходить до висновку у тому, що контроль являє собою перевірку
та оцінку результатів діяльності певних суб'єктів. В цьому аспекті дослідниця
відмічає, що спостереження є результатом діяльності наглядових, а не
контрольних

органів.

У

цивільному

судочинстві

нагляд

передбачає

спостереження вищестоящих органів за діяльністю нижчестоящих, тобто за
діяльністю судів першої та касаційної інстанції, а також включає в себе і
керівництво судами [378, с.15]. А як функція охорони права судовий
контроль забезпечує можливість застосування заходів державного примусу в
процесі здійснення контролю, що є важливою гарантією попередження
порушення закону в подальшому [378, с.16]. Особливістю судового
контролю є його всеосяжний характер, тобто можливість здійснення
контролю не тільки за діяльністю різних органів місцевого самоврядування,
організацій, посадових осіб, громадян, а й за судовою діяльністю
нижчестоящих ланок судової системи. Об'єктом судового нагляду є лише
судова діяльність судів першої та касаційної інстанцій [378, с.17].
О.Г. Трішина виділяє й самоконтроль, як різновид судового контролю.
На її думку, самоконтроль, будучи складною правовою категорією, включає в
себе як розумову так і процесуальну діяльність суду, як після прийняття і
винесення рішення, так і під час розгляду справи по суті. Перш за все, з
позиції вченої-дослідниці, самоконтроль суду першої інстанції є розумовий
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контроль суддів за власними діями і рішеннями в процесі судового розгляду
справи. Тут ж, дослідниця приходить до висновку, що в момент оцінки
доказів і прийняття рішення самоконтроль суду має найбільш важливе
значення, так як від цього залежить, чи буде правосуддя здійснено
правомірно чи ні. У судовій діяльності внутрішній механізм самоконтролю
дозволяє суддям діяти логічно і відповідно до норм права. Зрештою, О.Г.
Трішина відмічає, що самоконтроль є не тільки розумовий, але і
процесуальний контроль за законністю прийнятих рішень як в процесі
розгляду справи по суті, так і після винесення рішення. Адже за таких
обставин тут діє зовнішній механізм самоконтролю. Процесуальний ж
самоконтроль неможливий без розумового, так як розумова діяльність
втілюється в процесуальної [378, с.18–19].
У теорії права, правова доктрина визначає, що контроль має більш
широкий зміст, який поєднує в собі такі елементи: державний контроль
(внутрішній контроль, який здійснюється суб’єктами публічної влади один
щодо одного у середині самої системи реалізації публічної влади);
громадський контроль (який здійснюється не наділеною судовою владою
суб’єктами); міжнародний контроль [279, с.772].
Контроль може бути охарактеризований з точки зору загальних ознак,
які є притаманні юридичній формі діяльності, а це зокрема: (1)юридична
значужчість, тобто спрямованість на настання певних юридичних наслідків;
(2)правовий характер, що означає реалізацію відповідних повноважень
відповідно до вимог права; (3)забезпеченість правопорядку здійснення
процесуальними

нормами

виявляється

тому,

у

що

права;

та

результати

(4)формальна
юридичних

визначеність,
форм

яка

діяльності

закріплюється у відповідних правових – нормативних і ненормативних –
актах (закон, підзаконний акт, міжнародний договір, рішення суду, тощо)
[279, с.766].
Є.Є. Тонков відмічає, що контроль – це також спеціальна діяльність
суб’єктів управління, які наділені повноваженнями по здійсненню дій, які
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направлені на виявленні відхилень в роботі підконтрольних суб’єктів [376,
с.207]. Форма контрольної діяльності держави – як відмічає вчений –
відображає сукупність таких елементів як: суб’єкт контролю; об’єкт
контролю; процес контролю [376, с.210–211].
На думку П.П. Порощука, який досліджував адміністративно-правові
засади контролю в діяльності керівника апарату суду, предметом контролю є
той чи інший аспект діяльності апарату суду, що піддається перевірці [277,
с.6].
С.А. Курочкін відмічає, що ціллю реалізації судами контрольної
функції в силу виявлення приватних основ в цивільному процесі, проявлення
автономії суб’єктів при реалізації ними функцій в діяльності суб’єктів самого
саморегулювання від заданого законодавцем порядку, при необхідності
приведення керованої системи в стабільний стан [156, с.464]. На думку
дослідника,

змістом

судового

контролю

є

захист

нормального

функціонування суспільних відносин [156, с.476]. Також, вчений-дослідник
виділяє первинний та вторинний контроль в цивільному судочинстві. До
первинного відносить усі судові процедури, які пов’язані із перевіркою або
оскарженням рішення на вимогу сторони, рішення щодо якої не було
прийнято на її користь. Та вторинний судовий контроль, який здійснюється в
межах судочинства по визнанню та приведення до виконання арбітражного
рішення (видача виконавчого листа на примусове виконання рішення суду, в
тому числі в порядку екзекватури) [156, с.476]. З огляду на це, варто звернути
увагу, що у вітчизняному цивільному процесі, як інститут виконання рішення
суду, так і контроль за виконанням рішенням суду чи то власне й інститут
екзекватури

охоплюються

особливим

елементом,

який

чітко

регламентований законодавцем в ЦПК України та інших законах.
Відносно первинної форми контролю, яку виділяв С.А. Курочкін, то,
такий, також характеризується певною специфікою, що якраз і націлена на
усунення конфлікту шляхом встановлення відповідного та належного
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контролю над ним у судовому засіданні, чи то під час розгляду справи судом
у тій чи іншій стадії, провадженні.
Є.Є. Тонков відмічає, що в спрощеному вигляді контроль представляє
собою сукупність спостерігань та перевірок процесу діяльності об’єкта із
цілю усунення його відхилень від заданих (встановлених) параметрів [376,
с.202]. Адже без контролю на думку дослідника не можливо переконатись в
досягненні (чи то у відхиленні) наміченої цілі. Відтак ціллю самого контролю
є перевірка (співставлення, порівняння) ідеальної уяви із фактично
отриманим результатом. Цінність (аксіологія) контролю проявляється в тому,
щоб із найбільш достатньою ступеню була можливість впевнено судити про
досягнення наміченої цілі (мети), а також і втому сенсі, що контроль
дозволяє своєчасно прийняти рішення або скорегувати процес діяльності у
випадках відхилення від ідеалу (цілі) [376, с.207].
В цивільному процесі це може бути сприйняте щонайменше як з
декількох точок зору: (а)це контроль над відхиленням від мети цивільного
судочинства та виконання його завдань (тут у широкому значенні постає
реалізація функції судового контролю). До прикладу, ст.2 ЦПК України
визначено, що «… завданням цивільного судочинства є справедливий,
неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою
ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод
чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів
держави…»; та (б)контроль над реалізації прав та виконанням обов’язків,
повноважень;

(в)попередження

та

усунення

деструктивної

поведінки

учасників процесу (у вузькому значенні проявляється потреба забезпечення
судового

контролю);

(г)встановлення

більш

чіткого

режиму

над

конфліктною ситуацією чи то оминання колізій у процесуальний спосіб.
У рішенні Конституційного Суду України № 2-рп/2016 від 01.06.2016
р. (абз.3 п.2.1.) визначено, що «..у разі обмеження конституційного права або
свободи законодавець зобов’язаний запровадити таке правове регулювання,
яке дасть можливість оптимально досягти легітимної мети з мінімальним
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втручанням у реалізацію цього права або свободи і не порушувати сутнісний
зміст

такого

права…».

«…держава…повинна

не

Водночас,
тільки

у

п.3

утримуватися

КСУ
від

констатує,

що

порушень

чи

непропорційних обмежень прав і свобод людини, але й вживати належних
заходів для забезпечення можливості їх повної реалізації кожним, хто
перебуває під її юрисдикцією…» [332].
Конституціоналіст

В.М.Савчин

слушно

розглядає

в

рамках

пропорційності (сумірності) такі критерії, що необхідні для реалізації
обмежень: адекватність засобів покладеній меті (Заходи, пов’язані з
обмеженням основних прав, повинні бути необхідними для досягнення
законної мети. При цьому можуть накладатися такі обмеження, які є
достатніми для досягнення суспільного блага та створюють мінімальний
вплив на здійснення основного права. Тобто застосовувані заходи втручання
держави у сферу приватної автономії мають бути мінімальними і сумірними
відповідно до мети, яка визначена у законі); неприпустимість надмірних
обмежень (заходи, пов’язані з обмеженням основних прав, не можуть
накладати такі обмеження, які би посягали на сутність права, забезпеченого
конституційним захистом); неприпустимість сваволі (не допустимість
допуску сваволі у правовідносинах до приватних осіб); заборона формалізму
(неприпустимість застосування права, що призводить до втрати його сенсу)
[333, с.296–298].
Отож, як бачимо, сулдовий контроль може стосуватися конкретної
цивільної справи чи то цивільного процесуального правовідношення, яке і
мати системних характер.
Доволі влучно щодо правової природи контрольної діяльності в
радянському періоді охарактеризував сутність та покликання (функціональне
спрямування) контролю В.Горшеньов та І. Шахова. Вчені під контролем
розуміли сукупність процесів у соціальній системі (суспільстві, соціальній
групі, організації, тощо), за допомогою яких забезпечується дотримання
певних «зразків» діяльності, а також дотримання обмежень у поведінці,
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порушення яких негативно позначається на функціонуванні системи. У
такому випадку контроль визначається як певний механізм, за допомогою
якого

суспільство

та

його

структурні

частини

(групи,

організації)

забезпечують дотримання певних обмежень, умов, порушення яких завдає
шкоди

функціонуванню

соціальної

системи.

Тому

як

вважається

дослідниками, за такого підходу соціальний контроль – це цілісна система
всіх соціальних регуляторів (державних і суспільних інститутів, права,
моралі, звичаїв, традиція та установок) [81, с.17–18; 279, с.756–757].
За такого підходу та розуміння контролю, не важко помітити, що в
цивільному судочинстві він може виражатися у формі (а)участі при розгляді
справи присяжних (як доступ народу до правосуддя); (б)реалізації принципів
гласності та відкритості, де кожен громадянин може бути присутнім у залі
судового

засідання

при

здійсненні

судом

цивільного

судочинства;

опублікування рішень суду на відповідному сайті у відкритому доступі;
зрештою

(в)реалізація

судом

своїх

повноважень

щодо

здійснення

судочинства (встановлення та контроль за порядком у судовому засіданні,
розгляді справи у цілому; тощо).
Натомість нами, при дослідженні обов’язків учасників цивільного
процесу функція судового контролю мала місце у певних стадіях реалізації
цивільних процесуальних обов’язків учасниками цивільного процесу.
Зокрема, це (а)стадія «судового контролю», яка відбувається виключно
завдяки процесуальній діяльності суду. Де останній ж (суд) виконуючи свої
службові повноваження (обов’язки), які переплітаються із процесуальними
обов’язками, з’ясовує до прикладу відповідність мирової угоди закону та
інтересам сторін (ч.1 ст.174 ЦПК України в редакції 2004р.); (б)стадії
вчинення необхідних процесуальних дій, які повинні призвести до настання
процесуально-значимих наслідків; а також під-стадій у стадії оцінювання
результату виконання та фіксування обв’язку це (в) оцінювання судом –
(в.1.)де суд надає оцінку повноті та бездоганності виконання закладеного ним
у рішенні суду обв’язку та (в.2.)оцінювання суб’єктом зобов’язання –
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включає момент отримання ним рішення про виконання [196, с.96, 95, 97–98;
251, с.171, 174].
Але такий підхід вказує на виділені право-забезпечувальні засоби
посеред реалізації судової процедури. Є.Є. Тонков з цього приводу відмічає,
що в будь якому випадку право забезпечувальні засоби приводяться у дію
при здійсненні процесуальних правопорушень (деліктів), які піддають
сумніву якість виконання своїх функцій органами державної влади та
посадовими особами [376, с.37].
Доволі схожа позиція Г.І. Марунич, стосовно право забезпечувальних
заходів. Проте, дослідниця віднаходить їх сутність у «способах запобігання
затягуванню цивільного процесу». Під ними вона розуміє «…передбачені
законом прийоми, спрямовані на попередження здійснення суб’єктами
затягування цивільного процесу тих дій або бездіяльності, які призводять до
невиправданого зволікання у вчиненні процесуальної дії і відтермінування
ухвалення судом рішення, яким закінчується розгляд справи…» [180, с.13].
На нашу думку, якраз за такого піходу, скоріш проявляється принцип
«передбачуваності» та необхідність врахування концепції «обмеження»
процесуальних прав та обов’язків, на що дослідницею уваги звернуто не було
під час дослідження проблем «затягування в цивільному процесі».
Наведені вище позиції, звісно заслуговують на увагу, але не
відображають повноту сенсу контролю. Тому тут, на нашу думку, слід
звернути увагу на статус та роль суду в цивільному судочинстві, судової
влади. Адже це надасть можливість більш точно з’ясувати функцію судового
контролю в цивільному судочинстві.
Так, слід мати насамперед на увазі, що правосуб’єктність судових
органів є суворо визначеною залежно від виду судового органу і його
функцій

[155,

с.214].

Тому у навчальній літературі із

цивільного

процесуального права відмічається, що процесуальні повноваження суду
поділяють на: (1)предметні (тобто ті, які визначають межі юрисдикції суду і


Див.: [208, с.21–27; 209, с.173–178].
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підсудність цивільних справ) та функціональні (пов’язані із вирішальними
діями суду по керівництву процесом); (2)інтегруючі, тобто ті, які спрямовані
на справедливий та неупереджений і своєчасний розгляд і вирішення
цивільної справи із метою захисту порушених та оспорюваних прав і свобод;
проміжні, а це ті, які пов’язані із рухом провадження в напрямку вирішення
справи та захисту прав й інтересів осіб. Останні підрозділяють на
завершальні та допоміжні [155, с.215–218; 408, с.123].
О.С. Ткачук досліджуючи реалізацію судової влади в цивільному
процесі,

вбачає

модель

її

реалізації

з

урахуванням

структурно-

функціонального аспекту, що базується на концептуалізації динамічних
характеристик судової влади у сфері цивільного судочинства, європеїзації
цивільного судочинства в умовах фундаменталізації права на справедливий
судовий розгляд стосовно сфери правосуддя у цивільних справах та суміжної
юстиціарної сфери (виконання судових рішень, арбітраж, медіація тощо
(курсив власний – Я.М.)) [370, с.5]. На підтвердження цієї позиції, варто
відмітити, що відповідно до ст.129-1 Конституції України чітко визначено,
що контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.
Отже,

із

вищезазначених

позицій

стає

можливим

попередньо

констатувати ту обставину, що держава делегує суду певні повноваження по
здійсненню контролю за виконанням судового рішення, проте їх обсяг і
сфера застосування до тих чи інших правовідносин є багатовимірними
(неоднозначними, неординарними, численними по предмету та методу
правового регулювання, впливу на відносини).
В той же час, ч.3 ст.13 Закону від 02.06.2016р. № 1402-VIII також
особливо акцентується увага на тому, що «…контроль за виконанням
судового рішення здійснює суд у межах повноважень, наданих йому
законом…». Також питання контролю виконання за рішенням суду
відповідно до чч.5, 6 та 8 цієї статті сягає й іншого аспекту – контролю за
виконанням

висновків

Верховного

Суду

України.

Висновки

щодо

застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є
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обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у
своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму
права. Також, висновки щодо застосування норм права, викладені у
постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні
таких норм права. А судові рішення інших держав, рішення міжнародних
арбітражів, рішення міжнародних судових установ та аналогічні рішення
інших міжнародних організацій щодо вирішення спорів є обов’язковими до
виконання на території України за умов, визначених законом, а також
відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України [293]. Щодо останнього, то тут очевидно йдеться
про особливий вид контролю, який характеризується висунутою вимогою
законодавцем, яка стосується «…за умов, визначених законом…». В
останньому випадку, то це питання стосується інститут екзекватури, який
реалізується в цивільному судочинстві з огляду на зміст п.7 ч.2 ст.468 ЦПК
України. Адже даною нормою визначено, що якщо виконання рішення суду
загрожувало б інтересам України, то в клопотанні про надання дозволу на
примусове виконання рішення іноземного суду повинно бути відмовлено.
Дані питання правового регулювання й доповнюються нормативною
регламентацією новоприйнятого Закону від 21.06.2018р. № 2469-VIII, яким
визначено, що на суди покладається функції контролю за виконанням
рішень

суду,

як

складової

забезпечення

національної

безпеки.

Національними інтересами України тепер є життєво важливі інтереси
людини, суспільства і держави, реалізація яких забезпечує … прогресивний
демократичний розвиток, а також безпечні умови життєдіяльності і добробут
її громадян. Вироблено й стратегію громадської безпеки та цивільного
захисту України, із акцентом на гарантування захищеності життєво важливих
для …. особи інтересів, прав і свобод людини та громадянина, в силу
встановлення

демократичного

цивільного

контролю,

як

комплексу

здійснюваних відповідно до Конституції і законів України правових,
організаційних, інформаційних, кадрових та інших заходів для забезпечення
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верховенства права, законності (ст.1 Закон від 19.06.2003р. № 964-IV) [294],
тощо.
Натомість С.П. Головатий досліджуючи права людини, практику ЄСПЛ
більш м’яко підходить. Він застосовує термінологію «концепція судового
нагляду».
Так, під концепцією судового нагляду вчений розуміє те, коли «… суди
тлумачать та застосовують конституційні приписи стосовно людських прав у
рамках розгляду конкретних справ …» [79, с.482]. До того ж, додає, що «…
сучасна концепція судового нагляду обумовлює таку одну з визначальних
рис «нового конституціоналізму», як взаємодія між писаними конституціями
і конституційно захищеними правами особи…» [79, с.482]. А головні риси
цієї взаємодії зводяться на думку вченого до того, що конституційні права
(людини) мають всеосяжну зобов’язальну силу; і, то того ж, їх зобов’язальна
сила є наслідком ієрархії юридичних нормі забезпечується судовим захистом
[79, с.482]. Проте далі, вчений акцентує увагу на тому, що правовладдя в
ключі судового захисту стає реально досяжним в ключі ч.1 ст.3 Конституції,
акцентуючи увагу на змісті цієї норми Засадничого Закону виключно на честі
та гідності, не відмічаючи при цього заключний акцент – «безпеку» [79,
с.483]. Адже саме ця норма і закріплює попередні кореляти та зводить їх у
гарантованість законодавця в реалізації та захисті честі та гідності судом. Без
ідеї безпеки, без її виділення – такі чесноти втрачають будь який сенсі.
Отже варто вказати на генетичну нормативну пов’язаність судового
«контролю» та «безпеки».
Слід бути й солідарним із позицією А.Ф. Крижановського висловлену
при

дослідженні

правопорядку

у

тому,

що

слід

розмежовувати

правоохоронну функцію держави і функцію охорони правового порядку як
функцію державних органів [145, с.27]. Така позиція сьогодні себе повністю
виправдовує, адже Закон від 21.06.2018р. № 2469-VIII диференційовану
національну безпеку та контроль над нею. Де відповідно відноситься
належна роль суду в забезпеченні правопорядку в контексті забезпечення
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національної безпеки. А по суті, тут йдеться не про що інше як про
забезпеченість безпеки правопорядком при реалізації судом функцій
правосуддя.
П.П. Порощук подає авторський варіант бачення сутності судового
контролю як «…втручанні контролюючого суб’єкта (суб’єктів) у діяльність
апарату суду з певними цілями, обов’язково має бути врегульований правом,
щоб встановити чіткі підстави, порядок і межі цього втручання та не
дозволити його переростання у свавілля, перетворення із засобу забезпечення
законності, збалансованості та ефективності діяльності підконтрольних
об’єктів у засіб тиску на них з боку суб’єктів контролю з тією чи іншою
метою…» [277, с.4].
На нашу думку, такий підхід доволі тісно відображає специфіку
сутності судового контролю в цивільному судочинстві, адже по суті
стосується генетично пов’язаних елементів, що повинні піддаватись
контролю та реалізації судової влади. Проте такий підхід очевидно що є
неповним, з огляду на відсутність включення (врахування) елементу
«конфлікту» та елементу безпеки. Хоча дослідник у своєму авторському
визначенні вказує на заснування феномену контролю нормативно-правового
регулювання. Зокрема, тут варто зупинитись більш детально.
Н.А. Дорошенко досліджуючи «контроль» та «ризики» в економічній
сфері відмічає, щоб зберігати дієвість оцінок ризиків а, отже, і системи
внутрішнього контролю, керівництву (а в нашому випадку суду – Я.М.) слід
здійснювати на постійній основі оцінку ризиків, що впливають на досягнення
поставлених цілей, і приймати необхідні дії з урахуванням умов і обставин,
що змінюються [98, с.68]. Відтак за позицією дослідниці діяльність зі
здійснення контролю має бути складовою частиною повсякденної діяльності
банку [98, с.68].
Якщо поєднувати судовий контроль та

ризики в цивільному

судочинстві, то законодавець також прямо оперує цим поняттям. Зокрема в
ч.4 ст.212 ЦПК України визначено, що «…ризики технічної неможливості
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участі в відео конференції поза межами приміщення суду, переривання
зв’язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.. (курсив
власний – Я.М.)». З огляду на таку позицію законодавця ми можемо не тільки
вбачати парність категорій «контроль» – «ризик», але й проявлення їх в
технічній та процесуальній площині. Більше того, йдеться також про
активний процесуальний обов’язок, який покладається на сторону процесу
так і на проявлення інституту процесуальної відповідальності. Зрештою, за
таких

обставин

функція

суду

по

контролю

обмежується

його

повноваженнями на забезпечення виконання обов’язку учасником справи.
А.В.Столітній з огляду на кримінально-процесуальний підхід відмічає,
що забезпечення своєчасного виявлення процесуальних аномалій та
реагування на них потребує запровадження трьох видів автоматизованого
кримінального процесуального контролю: превентивного, поточного та
наступного [359, с.92]. До прикладу, щодо (а)превентивного контролю, то
такий, з позиції дослідника, передбачає встановлення визначених у КПК
України обмежень («запобіжників») щодо вчинення суб’єктом провадження
процесуальних

дій

залежно

від

стадії

провадження

та

наявності

процесуальних підстав, як-от тяжкість злочину, наявність підозрюваного,
повнота заповнення електронних контурів тощо; (б) поточний контроль
визначається як динамічний (адже аналізує інформацію постійно, а не лише
при внесенні даних до електронної системи) та включає: контроль строків у
провадженні, аналіз фабул за ключовими словами, а також процесуальних
рішень (їх сукупності) з наступним повідомленням за допомогою «червоної
лінії» уповноваженій службовій особі (особам) про можливі порушення,
загрози, а також пропозиції щодо прийняття процесуальних рішень
(вчинення процесуальних дій); (в)«наступний» ж контроль полягає на думку
дослідника в фіксації спроб суб’єкта провадження щодо прийняття не
передбачених КПК України процесуальних рішень (вчинення процесуальних
дій) та наступного повідомлення керівнику органу (автоматичне скерування
відомостей до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів України,
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Вищої кваліфікаційної дисциплінарної комісії суддів України тощо) для
вжиття заходів реагування; формування рейтингу суб’єктів провадження
(слідчих, прокурорів, суддів) залежно від кількості завдань, їх складності,
ефективності роботи та кількості спроб процесуальних порушень (виявлених
аномалій) [359, с.92]. Отже, у підході до функцій та видів контролю в
кримінальному процесі А.В. Столітнього, також відстежується елементи
безпеки, бо такий контроль націлений на усунення ризиків та загроз в
процесуальній діяльності суду; розглядається контрольна процесуальна
діяльність суду з точки зору аномалій в праві та потреб забезпечення
охорони, а по суті – безпеки тих чи інших форм діяльності суду.
З огляду на нормативно-правову регламентацію у позитивному праві
контрольної функції суду при здійсненні цивільного судочинства стає
очевидним, що національний рівень відображення її у правовій системі,
реалізуються на виконання норм Конституції України. Адже в Конституції
України визначено, що людина, її життя, здоров’я і безпека визначаються
найвищою соціальною цінністю в державі (ст.3).
В додаток до цього, варто задатись питаннями і про міжнародний
рівень забезпеченням та регламентуванням безпеки та контролю.
Так, Розділом ІІІ Угоди про асоціацію України та ЄС від 27.06.2014р., а
саме ст.14 та ст.24 чітко визначено зобов’язання сторін в рамках сектору
безпеки, де: (а)в рамках співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки
Сторони надають особливого значення утвердженню верховенства права та
укріпленню інституцій усіх рівнів у сфері управління загалом та
правоохоронних

і

судових

органів

зокрема.

А

співробітництво

спрямовується, зокрема, на зміцнення судової влади, підвищення її
ефективності, гарантування її незалежності та неупередженості та боротьбу з
корупцією. Співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпеки повинно
відбуватися на основі принципу поваги до прав людини та основоположних
свобод; (б)сторони домовились і про те, щоб надалі розвивати судове
співробітництво у цивільних та кримінальних справах, повною мірою
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використовуючи

відповідні міжнародні

і двосторонні документи

та

ґрунтуючись на принципах юридичної визначеності і праві на справедливий
суд.
З огляду на звіт Венеціанської комісії Т.І.Фулей справедливо завертає
увагу на те, що у цьому документі наголошується на тому, що правова
визначеність вимагає насамперед того аби правові норми були зрозумілими і
точними й мали на меті гарантування того, що ситуації і правовідносини
будуть передбачуваними. Також, правова визначеність вимагає поваги до
принципу res judicata – остаточні рішення національних судів не мають
ставитися під сумнів. Що також вимагає виконання остаточних судових
рішень . А тому, система, що дозволяє ставити під сумнів остаточні судові
рішення без переконливих підстав у суспільних інтересах і без зазначення
строку, не відповідає принципу правової визначеності [392, с.12; 449, с.11].
На разі, слід задатись питанням стосовно того, чи дійсно ми можемо з
огляду на норми Закону від 21.06.2018р. № 2469-VIII вказати на правову
визначеність у ньому законного інтересу в сфері безпеки, колективного
інтересу?, – адже по суті даний Закон є спеціальним нормативно правовим
актом у цій сфері, а відтак й процесуальним інструментом, до реалізації
гарантованого ст.3 Конституції України права на безпеку (як колективного
права), до реалізації цивілістичного права на безпеку регламентованого
ст.ст.282, 1163–1165 ЦК України. Місця у ньому засадничої норми про
захист права власності щодо того, що власник, який має підстави
передбачати можливість порушення свого права власності іншою особою,
може звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення певних дій, які
можуть порушити його права, тощо. Або значної частини норм ЦПК
України, які так чи інакше зумовлюють реалізацію колективних прав в
цивільному судочинстві та права на безпеку. Зокрема, щодо того, що за ст.50
ЦПК України позов може бути пред’явлений спільно кількома позивачами;


Для довідки: в теорії права, а зокрема М.І. Козюброю, право на безпеку віднесено до колективних
прав.(Див.: [104, с.59]), що й є характерним для врахування судом цієї концепції при формуванні судової
практики щодо групових (масових) та похідних позовів в Україні.
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положення, що повинні бути враховані судом, коли справа становить
значний суспільний інтерес, кількість учасників справи (пп.6, 7 ч.3 ст.274
ЦПК України); повноваження суду на об’єднання в одне провадження
цивільних справ при наявності різних позивачів (п.3 ч.2 ст.188 ЦПК
України); визнання такого, що підлягає відмові у задоволенні клопотання про
надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду, якщо
його виконання загрожувало б інтересам України (п.7 ч.2 ст.468 ЦПК
України), тощо.
В той же час «контрольна функція суду по виконанню рішень», повинна
сприйматися в широкому і вузькому сенсі – а в широкому виходячи із засад
«безпекового законодавства»; у вузькому – в контексті контролю виконанню
судових проміжних рішень (ухвал, постанов, рішень), що постановлюються
як в процесі розгляду справи так і безпосередньо у судовому засіданні. А
тому, виходячи із цього, слід бути солідарною із думкою Т.І. Фулей у тому,
що важливо усвідомлювати, що принцип верховенства права охоплює не
лише змістовний аспект (правового відношення між людиною і державою на
засадах визнання людини вищою соціальною цінністю), але й процедурний
аспект, який базується на вимогах відповідності правотворчої та
правозастосовної практики певним стандартам, як-от: заборона зворотної
дії закону, вимога ясності та несуперечності закону; вимога щодо однакового
застосування закону; … та ін. [392, с.10].
Звідси, предметно до цивільного судочинства стає очевидним, що
елементи контролю притаманні за процесуально-правовою природою таким
елементам

системи

цивільного

процесуального

права:

(а)цивільним

процесуальним правовідносинам (в рамках суб’єкта – учасників процесу,
суду, інших учасників процесу, присутніх у залі судового засідання, осіб, які
не є учасниками справи але які задіяні в процесі її розгляду (нотаріуси,
працівники поліції, тощо); об’єкту – певного блага (матеріального та
нематеріального, які є предметом спору або на який може вплинути
негативна поведінка чи то інші фактори; ), права та обов’язки які слід
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здійснити чи то реалізувати, тощо); (б)цілі та завдання цивільного
судочинства

(ст.2

ЦПК

України);

принципи

та

метод

цивільного

процесуального права який повинен бути збалансований – пропорційним
(ст.11 ЦПК України); (в)процесуальна форма, як процедура по розгляду і
вирішення

цивільної справи судом,

національні інтереси,

поведінка

учасників процесу, авторитет судової влади (її атрибути), процесуальний
режим, який забезпечує клімат для розгляду і вирішення цивільної справи,
тощо.
З огляду на вищезазначене, резюмуючи передвисновки можливо
вказати на те, що цивільне судочинство охоплюється такими цілями
встановлення судового контролю в реалізації судом своєї судової політики, а
саме:
-

потреби здійснення оцінки ефективності проведення судового

засідання та розгляду справи, оцінки ефективності призначення справи для
розгляду в спрощеному провадженні; оцінки ефективності виконання рішень
суду як заключного етапу реалізації права на справедливий суд (ст.6 ЄКПЛ);
оцінки обґрунтованості судового рішення, справедливості, законності його
постановлення, тощо. Така діяльність засновується на матеріалах судової
практики, досвіду суддів, як і їх теоретичній підготовці у новелах та
сучасних векторах розвитку процесуальної науки;
-

своєчасного виявлення відхилень у процесуальній діяльності

учасників процесу. У правовому вимірі такі відхилення пояснюються
феноменом правових аномалій, юридичних конфліктів та колізій у праві, в
цивільному судочинстві зокрема;
-

оцінки та прогнозуванні процесуально-правових наслідків при

реалізації чи то не реалізації прав та обов’язків учасниками цивільного
процесу;
-

виявлення невідповідності закону на підставі якого суд повинен

вирішувати цивільну справу нормам Конституції України та Міжнародним

413

договорами, судової практики ЄСПЛ, Конвенціє (ЄКПЛ) на підставі ст.10
ЦПК України;
-

вироблення мір для попередження та долання деструктивної

поведінки в цивільному процесі, дисфункцій в цивільному процесі, проявам
неповаги до суду, зловживання правами, невиконання обов’язків, тощо;
-

встановлення балансу прав та обов’язків в змагальному процесі,

згідно принципу пропорційності (ст.11 ЦПК України);
-

забезпечення управління конфліктом в цивільному судочинстві,

тощо.
В той же час слід мати на увазі, контроль, як функція правосуддя не
може бути безмежним, адже в цивільному судочинстві діють принципи
змагальності та диспозитивності, які за своєю юридичною природою здатні
корегувати його межі.
Невід’ємно-важливою складовою обов’язкового забезпечення безпеки
в цивільному судочинстві (забезпечення безпеки правопорядку в цивільному
процесі) може мати ряд випадків та прикладів, які розширюють функцію
судового контролю заради такого, тобто розширюють межі. До прикладу, це
може бути прийнятним

при потребі виявлення та усунення із судового

засідання того (об’єкта чи суб’єкта), що може завдати шкоди оточуючим,
самому процесу розгляду справи, його об’єктивності та послідовності,
нівелювати неупередженість чи то створити некомфортні умови для
швидкого, своєчасного та неупередженого розгляду судом цивільної справи
(ст.2 ЦПК України; коли учасник справи хворий на заразну форму хвороби
туберкульоз; коли учасник процесу є психічно хворим і його поведінка/стан
здоров’я

унеможливлює

проведення

ефективного

судового

засідання

(стосовно розгляду справи в окрему чи то позовному провадженні про
обов’язкову госпіталізації до психіатричного закладу чи надання лікування у
такому); коли панують у судовому засіданні неконтрольовані лозунги та
маніфестації політичних еліт та партій на підтримку опонентів під стінами чи
то в залі судового засідання; тощо; а також, коли слід забезпечити контроль
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за виконанням рішення суду; контроль за здійсненням процесуальних дій
учасниками процесу у відповідності до закону; тощо.
На підставі викладеного, нам представляється можливим обґрунтувати
позицію у тому, що судовий контроль є невід’ємним елементом судової
політики та повноваженням судової влади при здійсненні цивільного
судочинства, що виражається у грані доланні конфліктів та встановленні
безпеки правопорядку в цивільному процесі (або процесуальної безпеки).
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6.5. Обмеження в цивільному процесі як інструмент забезпечення
пропорційності та долання конфлікту
Система цивільного судочинства заснована на ідеї забезпечення
чіткого

механізму

врегулювання

тих

цивільних

процесуальних

правовідносин, які виникають між судом і учасником цивільної справи,
надаючи при цьому можливість у встановлений процесуальною формою
спосіб реалізувати процесуальні права та обов’язки учасниками цивільної
справи.
Натомість забезпечення процесуального порядку під час судового
засідання як і забезпечення стабільності процесуальної форми, покладається
процесуальним законом як надані суду повноваження по контролю та
керівництву за ходом судового засідання, тощо (ст.214 ЦПК України). Такі
умови не можуть бути реалізовані без врахування принципу пропорційності
(ст.11 ЦПК України), який за своєю суттю і повинен забезпечити баланс між
приватними та публічними інтересами, забезпечення розгляду справи для
сторін, час, що потрібний для вчинення певних дій, тощо.
Однак, враховуючи надані процесуальним законом умови через призму
моделі змагального процесу, множинності кількості учасників справи,
численні заявлених клопотань під час розгляду справи, та, навіть враховуючи
суть матеріально-правових вимог що випливають із спору, категорію справи,
і т.д., постає за очевидне не тільки наслідкова проблемність для цивільної
процесуальної форми чале й для системи цивільного процесу. Натомість
законодавець

передбачив

можливість

корегувати

відповідними

процесуальними інструментами процесуальну діяльність суду, ввівши
принцип пропорційності та передбачивши можливість до обмеження в
реалізації учасниками справи процесуальних прав.
Виходячи з цього, постає щонайменше актуальним питання про
особливості обмеження процесуальних прав, як і питання стосовно місця у
цьому аспекті забезпечення принципу пропорційності в цивільному процесі.
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Адже процесуальним законом досі й не визначено за якими критеріями суд,
може обмежити одні процесуальні права та обов’язки учасників справи,
надаючи перевагу іншим, тощо. На нашу думку, дану проблему слід
розглядати за різних підходів (широкого – із врахуванням правових режимів;
та вузького – суто процесуального).
У теорії права питання обмеження прав не є новою концепцією,
посеред дослідників можливо вказати на ряд зарубіжних та вітчизняних
вчених та практиків. До прикладу, в теорії права відмічається, що питання
обмеження мають насамперед ґрунтуватися на принципі пропорційності.
Вважається, що основне його призначення – це по суті регламентація
відносин між поставленою метою і засобами та способами її досягнення.
Адже «Загальний інтерес, яким керується держава, не може бути таким, що
подавляє свободу окремої особи». Тобто, доводиться, що у такому випадку
йдеться не про що інше як про погребову проблему збалансованості,
співмірності публічних (зокрема, державних) інтересів та інтересів окремої
особи в разі виникнення потреби в обмеженні її прав [104, с.60].
У навчальній літературі із загальної теорії права також відмічається, що
правовими обмеження є насамперед певні закріплення в юридичних нормах
перешкоди для неправомірної поведінки, які створюють умови для
задоволення інтересів суб’єктів права в нормальному функціонуванні
суспільних відносин. Ознаками правових обмежень є те, що такі: (а)містять
інформацію про негативну правову реакцію у разі протиправної поведінки
суб’єкта;

(б)виступають

як

загроза

позбавлення

певних

цінностей

(матеріально-правові – конфіскація майна; морально-правові – догана,
обмеження); (в)метою правових обмежень є зниження негативних проявів
правового життя, забезпечення нормального здійснення суспільних відносин;
(г)закликом утримання від небажаного для суспільства вчинку [240, с.239]. З
точки зору цивільного процесуального права, стає очевидним, що такі ознаки
не тільки можуть наповнюватися іншим, алей доповнюватись процесуальною
складовою. До прикладу – як загроза позбавлення не тільки матеріальних
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цінностей безпосередньо під час здійснення цивільного судочинства
(тимчасове вилучення доказів для дослідження судом (ст.146 ЦПК України);
за умов, передбачених ч.5 ст.8 ЦПК України (щодо неопрелюднення місця
проживання,

реєстраційних

номерів

транспортних

засобів,

номерів

банківських рахунків, тощо); за умов забезпечення позову (ст.150 ЦПК
України – накладення арешту на майно, заборони вчиняти певні дії, заборона
вчиняти дії щодо предмета спору, зупиняти продажу арештованого майна,
зупиняти стягнення на підставі виконавчого провадження, передачею речі,
яка є предметом спору, зупинення митного оформлення товарів, арештом
морського судна,) тощо), чи то морально-правових (ст.ст.13, 274, 279 ЦК
України та із врахуванням змісту – ст.6 ЦПК України; ст.214 ЦПК України);
алей суто процесуальних, що стосуються реалізації процесуальних прав та
обов’язків – заборона у використанні портативних аудіо технічних пристроїв
та здійснення фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису (ч.9 ст.203 ЦПК
України) під час врегулювання спору за участі судді, а також, за обставин,
визначених ч.4 ст.7 ЦПК України; попередження – ст.145 ЦПК України; або
ж, у випадку, коли головуючий з власної ініціативи або за усним
клопотанням учасника справи може зняти запитання, що не стосується
предмета спору, поставити питання учаснику судового процесу (ч.6 ст.227
ЦПК України); тощо.
За сучасними європейськими стандартами обмеження (а)мають
встановлюватися виключно законами; (б)бути пропорційними до визначеної
конституцією і законами мети; (в)обґрунтовані публічними інтересами,
необхідними для нормального функціонування демократичного суспільства,
або захистом прав інших людей. Крім того, наголошується на тому, що будьякі обмеження прав мають застосовуватися лише у тому разі, (г)якщо не
існує інших, менш обтяжливих заходів досягнення мети забезпечення
публічних інтересів, прав інших осіб; наслідки обмежень прав не повинні
бути надмірними; обмеження не повинні спотворювати суть обмежуваних
прав [104, с.60].
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У частині 2 ст.29 Загальної декларації прав людини від 10 грудня 1948
року закріплено, що при здійсненні своїх прав і свобод кожна людина
повинна зазнавати тільки тих обмежень, які встановлені законом виключно з
метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших та
забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального
добробуту в демократичному суспільстві [103].
На жаль, як відмічається у правовій доктрині, у вітчизняній практиці,
обмеження прав людини нерідко мають місце випадки, коли за нібито
формально

законним

їх

обмеженням

спотворюється

або

й

зовсім

вихолощується принциповий зміст права [104, с.60].
З цього приводу доцільно навести приклад з точки зору «безпеки
соціальних прав». Так, з огляду на проаналізоване у попередніх підрозділах
дослідження Ю.Г. Барабаш слід погодитися із ним у тому, що викликає
занепокоєння те, що потреба забезпечення (досягнення) безпекового стану
фінансової безпеки, ставиться у противагу соціальній безпеці. Вчений
звертає увагу на питання феномену «беззахисних прав», що зріються на фоні
прийнятих двох Рішень Конституційним Судом України (рішення від 26
грудня 2011 року № 20-рп/2011 та від 25 січня 2012 року № 3-рп/2012) [328;
329; 22]. Зокрема, аналізуючи дані рішення вчений відмічає, що в 2010—2011
роках під впливом цілої низки обставин відбулась докорінна зміна у
доктринальних підходах Суду з питання гарантування соціальних прав. Але
суть рішення за результатами розгляду конституційного звернення полягає у
тому, що Суд, чи не вперше, віддав перевагу принципу «фінансової безпеки»
(а точніше, пішов шляхом пріоритетності до «збалансованості державного
бюджету»)

на

противагу

неможливості

перегляду

системи

гарантій

соціальних прав. Таким чином, у такий спосіб фактично було заперечений в
соціальних правах їх абсолютний характер (курсив власний – Я.М.) [22]. В
додаток до цього, аналізовані Рішення очевидно стосуються більш системних
проблем, що пов’язані із інститутом обмеження саме у процесуальний спосіб
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конституційних прав, як і очевидно забезпечення пропорційності та балансу
інтересів.
І такі випадки, нажаль, непоодинокі, як на системному рівні в
судочинстві, так і на локальному, що виникають на рівні процесуальних
правовідносин. Це і спонукає нас до необхідності проведення відповідного
дослідження із розв’язанням відповідного завдання.
У теорії права, що будь-які права людини, як би не інтерпретувалася
їхня природа, реалізуються в суспільстві, нормальне функціонування і
розвиток якого можливі лише за умов співробітництва людей, підтримання
балансу інтересів окремого індивіда, особи та публічних інтересів [104, с.59].
А.Барак розглядаючи питання суддівського розсуду цілком логічно
задається питанням: як повинен бути досягнутим баланс при його
відправленні? А звідси – як повинно бути здійснено судовий розсуд? В той
же час вчений-суддя не міг відшукати завершальної та однозначної відповіді.
Все що йому вдалось збагнути то це те, що слід виокремлювати окремі
фактори, посеред яких – одні нормативні, інші інституційні, а треті –
міжінституційні, які і надають судді можливість їх застосовувати та
враховувати (брати до уваги). Окрім цього, навіть ті чи інші фактори не
здатні на його думку у будь якій справі надати просту відповідь на питання,
із якими стикається суддя. Адже світ права над широкий. Він сповнений
красотою та мудрістю, а тому у ньому є більше чим один шлях [21, с.356].
Але тут, у міркуваннях А.Барака, можливо угледіти два основних
моменти, які пов’язані із (а)із пропорційністю в силу потреби досягнення
балансу, та (б)механізм, а по суту правила, забезпечення при такому
«балансу» (пропорційності) суддівського розсуду.
Питання обмеження прав, регламентується і в Законі від 21 червня
2018 р. № 2469-VIII [294]. Даний закон має тісний зв'язок із цивільним
судочинством на рівні забезпечення національної безпеки щонайменше при
встановлені цивільного контролю за виконанням рішень судів (ст.9).
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В той же час, при наданні визначення цивільного контролю в п.5 ч.1
ст.1 Закону від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII законодавець зводить суть
цього контролю до комплексу правових та організаційних, тощо, щодо «...
законних

заходів для забезпечення верховенства права, законності,

підзвітності, прозорості органів сектору безпеки і оборони та інших органів,
діяльність яких пов’язана з обмеженням у визначених законом випадках прав
і свобод людини, сприяння їх ефективній діяльності й виконанню покладених
на них функцій, зміцненню національної безпеки України…».
В рамках інституту «обмежень прав і свобод» за цілями дії Закону від
21 червня 2018 р. № 2469-VIII, слід звернути увагу й на зміст ст.31 Закону
України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16 березня 2000 р.
№1550-III (надалі – Закон від 16 березня 2000 р. №1550-III) [301], в якій
визначається, що «…правосуддя на території, де введено надзвичайний стан,
здійснюється

лише

судами,

створеними

відповідно

до

Конституції

України…(і, що особливо принагідно слідує – Я.М.) введення будь-яких
скорочених або прискорених форм судочинства забороняється… (курсив
власний – Я.М.)». Це означає, що забезпечення національної безпеки не
тільки тісно пов’язане із встановленням того чи іншого правового режиму,
але й

безпосередньо втілюється через механізм захисту цивільних прав

судом, дії цивільної процесуальної системи. Де суть цивільної процесуальної
форми по захисту прав, свобод та інтересів у цей період очевидно не
визначається Законом від 16 березня 2000 р. №1550-III зміною. Отже
процесуальні права та обов’язки, як і судові процедури не можуть бути
«трансформовані» (применшені) за таких обставин.
Таким чином, з огляду на наведені вище концепції, стає очевидним е,
що в цивільному процесі інститут обмежень прав може характеризуватися за
наступними критеріями, а саме: (а)обмеження конституційних соціальних
прав у процесуальний спосіб (конституційна концепція); (б)обмеження
процесуальних

прав

у

процесуальний

спосіб

(цивільна-процесуальна

концепція); та (в)суто безпекова концепція. Тут, видається вказати на
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очевидний зв'язок останньої із конституційною та цивільною процесуальною
концепціями. Також можливо вбачати обмеження прав за рівним –
загальнонаціональний та галузевий, інституційний (у випадку із обмеженням
судом конкретного процесуального права в судовому засіданні, в інституті
доказування, в конкретній стадії цивільного процесу, тощо).
Стосовно пропорційності у розглядаємому ключі стає очевидним
припуститись до наступних міркувань.
С.П. Головатий, аналізуючи у лекційному матеріалі судову практику
стосовно захисту прав людини вбачає також прийнятним реалізацію
інституту обмежень прав у праві. Зокрема спираючись на практику ЄСПЛ
вчений віднаходить його реалізацію в інституті судових гарантій.
Так, з огляду на суть справи Klass, яка полягає у тому, що вона виражає
суть взаємостосунків між такими цінностями як людські права, правовладдя
та демократія. Де, якщо демократія є найвищою гарантією людських прав о в
таких справах як Klass, цінності, представлені правовладдям, попри свою
важливість, виступають лише одним чинником у балансі, якого слід досягти
між здійсненням особою права – з одного боку, а потребою в обмежувальних
заходах для захисту демократичного суспільства загалом – з другого. Тому у
цій справі Суд постановив, що судові гарантії не обов’язкові, і що вони є
бажаними в принципі – однак це було лише можливим тому, що Суд
вдовольнився станом справ, коли наявні в державі різноманітні інші гарантії
були відповідними (адекватними) такою мірою, що Судові довелося
погодитись із німецькою системою [450; 79, с.386].
В той же час, ухвалою Верховного Суду від 31 серпня 2018 року у
справі № 813/179/18 суд, при постановці рішення «…. також врахував
практику Європейського суду з прав людини, яка сформована у низці рішень
та зводиться до того, що право на суд, одним з аспектів якого є право
доступу до суду, не є абсолютним і може підлягати дозволеним за змістом
обмеженням, зокрема, щодо умов прийнятності скарг; такі обмеження не
можуть

зашкоджувати

самій

суті

права

доступу

до

суду,

мають
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переслідувати

легітимну

мету,

а

також

має

бути

обґрунтована

пропорційність між застосованими засобами та поставленою метою; такі
обмеження дозволяються опосередковано, оскільки право на доступ до суду
за своєю природою потребує регулювання державою, що може змінюватися
відповідно до потреб і ресурсів суспільства; держава вправі встановлювати
правила судової процедури, в тому числі й процесуальні заборони й
обмеження, зміст яких полягає в запобіганні безладного руху у судовому
процесі; умови прийнятності касаційної скарги, відповідно до норм
законодавства, можуть бути суворішими, ніж для звичайної заяви; зважаючи
на особливий статус суду касаційної інстанції, процесуальні процедури у суді
касаційної інстанції можуть бути більш формальними, особливо, якщо
провадження у справах здійснюється судом після їх розгляду судом першої
інстанції, а потім судом апеляційної інстанції…. (курсив власний – Я.М.)»
[386].
Повертаючись до думки С.П. Головатого, варто вказати на е, що у
висновках, вчений резюмує, що цінність судових гарантій у дещо іншому
ракурсі випливає з рішень двох справ: справа Sakik [451; 79, с.387] (де
позиція Суду зводиться до того, що судовий нагляд (а по суті контроль –
Я.М.)за дією виконавчої влади є істотно важливим, аби мінімізувати ризик
свавільного … та гарантувати правовладдя); та справа Funke (позиція Суду
зводиться до того, що пошукові дії держави не можуть вважатися такими, що
є необхідними в демократичному суспільстві, у разі, коли відсутні належні
юридичні приписи стосовно цього – якщо не передбачено, що пошукових дій
потрібно мати судовий ордер, то така нормативна система має невизначений
характер, вона сповнена прогалин, а тому є неприйнятною) [452; 79, с.387].
На сьогодні, у цивільному судочинстві, принцип пропорційності
закріплений в ст.11 ЦПК України. Цією статтею встановлено, що «…суд
визначає в межах, встановлених цим Кодексом, порядок здійснення
провадження у справі відповідно до принципу пропорційності, враховуючи:
завдання цивільного судочинства; забезпечення розумного балансу між
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приватними й публічними інтересами; особливості предмета спору; ціну
позову; складність справи; значення розгляду справи для сторін, час,
необхідний для вчинення тих чи інших дій, розмір судових витрат,
пов’язаних із відповідними процесуальними діями, тощо….».
У науково-практичному коментарі до ЦПК України (за ред. проф. М.М.
Ясинка, 2018р.) відмічається, що принцип пропорційності належить до
загальновизнаних

принципів

міжнародного

права,

що

відображає

необхідність дотримання необхідного балансу інтересів при втручанні
держави у приватноправову сферу. Цей принцип повинен бути спрямований
на забезпечення розумного балансу приватних і публічних інтересів у сфері
відправлення правосуддя у цивільних справах, відповідно до чого під час
розгляду справи у порядку цивільного судочинства та ухваленні рішення у
справі цілі обмежень прав людини повинні бути істотними, а засоби їх
досягнення – обґрунтованими і мінімально обтяжливими для осіб, чиї права
обмежуються [410, с.29–39]. Як бачимо, дослідники в даному випадку
опираються

скоріш

на

оціночність

понять,

якими

є

«розумність»,

«істотність», тощо. Але вочевидь концепт «пропорційності» та «обмежень» =
концепції забезпечення «безпеки» в цивільному процесі. А по суті, в силу
керівні функцій в ході судового розгляду, судового засідання, чи то
керування такими, досягається одна мета – усунення процесуальних
конфліктів

та

уразливих станів

цивільної процесуальної форми,

її

ускладнення, тощо.
Важливою є думка й Б.В. Малишева, який відмічає, що реалізація
фактичної рівності прав як правило пов’язана із: (1)диференціацією
правового регулювання; та (2)позитивною дискримінацією. При чому
диференціація у правовому регулюванні виходить з того, що право повинно
враховувати

відмінність

між

людьми.

Вчений

пропонує

формулу

представлення принципу фактичної рівності: суб’єкти повинні перебувати у
рівному становищі лише за рівних умов. Якщо ж умови не рівні,
законодавець зобов’язаний запроваджувати різний правовий статус, надаючи
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певні переваги більш слабким і залежним суб’єктам, для того, щоб не
допустити недобросовісної конкуренції і реально гарантувати принцип
рівності. Як приклад, вчений розглядає ситуацію, коли деякі з точки зору
нейтральні статті законів ставлять жінку в невигідне становище, оскільки ці
закони були розроблені з розрахунку на людей, які ніколи не були вагітними.
Тому вчений акцентує увагу на тому, що з точки зору фактичної
рівності відмінність у ставленні до осіб, що знаходиться в аналогічних
ситуаціях, повинна мати об’єктивне і розумне обґрунтування, тобто мати
легітимну мету. Відтак, легітимною метою на його думку, слід вважати
публічний (суспільний) інтерес (мається на увазі диференціація правового
регулювання з метою захисту здоров’я, як і прав дітей безумовно пов’язана з
суспільним інтересом) [170, с.27–28].
А стосовно розкриття принципу фактичної рівності через «позитивну
дискримінацію», то тут, сенс такої ідеї зводиться на думку вченого (Б.В.
Малишева) через тимчасове створення сприятливих умов для певної
категорії осіб за рахунок іншої категорії осіб для компенсації існуючої між
ними фактичної нерівності. Дослідник вважає, що позитивна дискримінація
повинна мати тимчасовий характер, адже існує небезпека перетворення
позитивної дискримінації у просту дискримінацію щодо тих, хто не належить
до пільгової категорії [170, с.28]. Тобто, фактичне вираження останньої,
створить умови, для порушення прав. У цивільному процесі це може мати
вираз тоді, коли суд надаючи можливість висловилися під час судового
засідання одній стороні із спеціальним статусом (дитині; осіб, яких
захищають органи в порядку ст. 56 ЦПК України), не врахує процесуальний
час та обсяг, важливість пояснень іншої сторони без спеціального статусу.
Слід бути й солідарним із думкою Р.А. Майданика, який розглядає
пропорційність спільно із правовою аномалією. Зокрема, вчений доводить,
що правова аномалія, будучи зумовленою подальшим регулюванням
принципу пропорційності допускає

можливість обтяження

державою

суб’єктивного права особи не будь якими обмеженнями, а лише тими, які не
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мають ефекту значного індивідуального тягаря, оскільки такий вплив
перетворює титул власника, а інше суб’єктивне право в невигідне для його
носія благо [11, с.37]. Фактично, за таких обставин, стає можливим
продовжити ідею обмежень та пізнати їх сенс дещо з іншого боку. Власне, в
контексті безпеки забезпечення правопорядку, встановлення контролю над
виниклою процесуально-правовою ситуацією. Адже слід погодитись – де
обмеження – там і повинен бути присутній контроль, тим більше коли мова
ведеться про якусь річ, яку можна приховати, обмежити в користуванні
тощо, а коли мова йде про благо, власне – суб’єктивне право, яке, надане
природою або делеговане законом, судом тощо.
В такому ключі якраз і постає доцільною саме безпекова складова як
зміст «обмеження», яка і є тим узагальнюючим елементом, котрий надає
пояснення щодо процесу усунення небажаних та ризикових процесуальних
дій без чіткого передбачення результатів судом процесуально-правової
поведінки учасника процесу, чи то самої діяльності суду.
Не було б зайвим і додати, що у літературі відмічається позиція у тому,
що пропорційність при вставленні та проведенні процедури стосовно
«обмежень» проявляється через такі аспекти: (1)придатність засобів впливу
на

особу,

що

перевіряється

принциповою

можливістю

досягнення

поставленої мети; (2)мінімальність, яка передбачає наявність і вибір
альтернативних засобів та найбільш обтяжливих для основних прав;
(3)збалансованість,

що

випливає

із

знаходження

компромісу

між

конфліктними індивідуальними та суспільними цінностями за їх важливістю
та значенням [11, с.33].
Звідси, слід задатись питанням: чи достатньо чітко визначені сьогодні у
ЦПК України засоби обмеження? – ні. Чи визначено конкретний перелік
процесуальних прав, свобод та інтересів, які можуть бути обмеженими? – ні.
Звісно, якщо цивільні процесуальні права традиційно класифікуються
на загальні та спеціальні, як і обов’язки, то очевидно, що предметом
обмеження можуть такі і бути, але з огляду н зміст ст.11 та ст.214 ЦПК
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України. Панує й інша концепція класифікації процесуальних обов’язків. 
Вважаємо, що за такого підходу, стає більш очевидніше можливість
реалізації принципу рівності, адже більш конкретно стає зрозумілим не
тільки сфера «обмеження», але й ідентифікується легітимна мета у
правозастосувача, оскільки відстежується причино наслідковий зв'язок в
правозстосовчому процесі.
На думку Б.В. Малишива стосовно обмеження «свободи». Так, вчений
відмічає, що поняття свободи існує в 4 напрямках: (1)незалежність від
свавілля з боку інших осіб; (2)існування гарантованих прав, які обмежують
вплив державної влади; (3)право на участь у державному управлінні;
(4)реалізація індивідуального самовизначення на основі законів [170, с.29].
Водночас, дослідник зазначає, що (1)основною підставою обмеження
свободи є вимога неприпустимості завдання шкоди іншим. Тут ж, як
зазначається, виділяють ще дві підстави обмеження свобод: (2)обмеження
свободи відбувається шляхом заборонних дій, які завдають шкоди
виконавцеві цих дій (принцип юридичного патерналізму – (вважаємо, що
такий принцип може мати місце, коли учаснику цивільної справи в силу його
вікового критерію не є безпечним брати участь у закритому судовому
засіданні, коли йдеться у такому про інтимні подробиці батька та матері у
справі про розірвання шлюбу, про відібрання дитини, про позбавлення
батьківських прав, тощо; або ж, у справах про надання особі психіатричної


Для довідки: так, нами виділяються обов’язкм, які (а)обумовлені процесуальним статусом та метою його
участі того чи іншого учасника у процесі, на обов’язки осіб, які беруть участь у справі (позивача,
відповідача, третіх осіб, органів та осіб, які відповідно до закону мають право на захист інтересів інших
осіб, представників; заявників та інших заінтересованих осіб у справах наказного та окремого проваджень),
інших учасників цивільного процесу (судового розпорядника, секретаря судового засідання, свідка, експерта,
перекладача, особи, яка надає правову допомогу) та осіб, які не наділені цивільним процесуальним статусом
(присутні у залі судового засідання, адресати окремих ухвал тощо); (б)обов’язки щодо дотримання
процесуально необхідної поведінки, які полягають у безпосередньому виконанні розпоряджень
головуючого, у додержанні встановленого порядку в залі судових засідань, утриманні від будь-яких дій, що
свідчать про неповагу до суду та встановлених правил; (в)обов’язки щодо дотримання інформаційнопроцесуального змісту процесуальних документів учасниками цивільного процесу, які полягають у
наповненні процесуальних документів (мирових угод, позовних заяв, заяв про видачу судового наказу,
клопотань, повідомлень, поштових телеграм тощо) інформаційним, процесуально значимим та необхідним
змістом; (г)обов’язки щодо дотримання процесуальних строків як різновид обов’язків полягають у
дотриманні процесуальних строків вчинення конкретної процесуальної дії, мають комплексний характер і
можуть міститися як в окремо взятому обов’язку, так і становити складовий елемент інших обов’язків,
спрямованих на досягнення іншого процесуально-правового результату. Див.: [197, с.8–9].
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допомоги у примусовому порядку (ст.339 ЦПК України) чи то госпіталізацію
на примусове лікування до протитуберкульозного закладу (ст.343 ЦПК
України);тощо – Я.М.)); та (3)обмеження свободи аморальністю вчинення
певних дій (принцип юридичного моралізму) (курсив власний – Я.М.) [170,
с.30].
В юридичній енциклопедичній довідці сучасна з філософії права
поєднуються два підходи («реальний» та «ідеальний») в питаннях засад
права, (англійською – foundations of law (тобто, основ права, підвалин
права)). Такі підходи є визначальними, вихідними умови для права,
детермінантами навіть його змісту, на які воно опирається та які становлять
його фундамент [51, с.274, 273]. Не вдаючись у дискусію, варто звернути
увагу не на неподолане протиріччя між цими двома підходами, яке
проявляється з точки зору потреби оцінки «реального» пізнання засад права.
Так, відмічається, що реальні засади права пов’язані насамперед із певними
емпіричними факторами, що впливають на право та його дієвість, вони
виступають переважно у функції зовнішніх умов (обмежуючих факторів –
курсив власний – Я.М.) у діяльності законодавця чи то судді. З цього
приводу, німецький філософ права Г. Ротлойтнер систематизував такі засади,
поділивши їх на трансцендентні та іманентні; у свою чергу, іманентні засади
– на поза правові та внутрішньо-правові; а поза правові засади – на природні
та соціальні («створені людиною») [51, с.275]. А Т. Міхайліна відмічає, що
«… легізму властиво визнавати обслуговуючу, фонову роль правосвідомості,
яка є «підконтрольною» офіційному курсу держави, через яку держава
утверджує керівні настанови і на яку спирається як на надійний фундамент
свого

існування…»

[212,

с.227].

Фактично,

на

сьогодні,

судове

праворозуміння характеризується легістським підходом.
Вчений-цивіліст Є.О. Мічурін досліджуючи обмеження майнових прав
в цивільному праві, справедливо вбачає потребу виділяти систему принципів
обмежень майнових прав. До таких він відносить – (а)принцип забезпечення
обмеження здійснення прав фізичних осіб відповідно до їх призначення;
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(б)принцип

об’єктивності

обмежень

майнових

прав

фізичних

осіб;

(в)принцип розумності обмежень майнових прав фізичних осіб; (г)принцип
обґрунтованості обмежень майнових прав фізичних осіб; (д)принцип
винятковості
правомірності

обмежень
обмежень

майнових
майнових

прав

фізичних

прав

фізичних

осіб;
осіб;

(ж)принцип
(з)принцип

пропорційності обмежень майнових прав фізичних осіб; (е)принцип
встановлення

обмежень

майнових

прав

фізичних

осіб;

(є)принцип

соціалізації обмежень майнових прав фізичних осіб [217, с.212–234].
І.В. Бондар, досліджуючи обмеження особистих немайнових прав в
цивільному процесі приходить до висновку, що такі полягають в
унеможливленні здійснення особистого немайнового права повною мірою,
та, навіть, звуженні змісту такого права, що може мати місце при
ускладненні його здійсненні, або ж, зменшення варіантів можливої поведінки
суб’єкта права у порівнянні з тим, які надає законодавство в межах
конкретного

особистого

немайнового

права,

шляхом

установлення

уповноваженим органом (в даному випадку – судом – Я.М.) чи посадовою
особою різних заборон, обов’язків чи дозволів. Вчена-дослідниця також
віднаходить, що метою обмеження встановлюються задля охорони прав
суспільства

або

інших

уповноважених

осіб

та

характеризуються

тимчасовими, просторовими чи то суб’єктивними ознаками [39, с.40].
Проте тут, для більш спритного (адекватного) розуміння підходів до
обмеження та пропорційності, слід звернути увагу на слушну позицію С.П.
Головатого стосовно наступного.
Зокрема, дослідник в межах диспуту про внутрішній географічний
вимір універсальності людських прав відмічає, що такий із поміж інших
вимог, включає функціональний аспект внутрішнього виміру людських прав,
що охоплює: (а)якщо є потреба в застереженнях щодо прав (тобто в їх
обмеження), то, при цьому, слід поважати принцип оптимізації людських
прав (тобто, слід дотримуватись принципу найменшого обмеження (що є
вкрай важливим; курсив власний – Я.М.)), а також (б)втручання в людські
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права повинні: бути засновані на приписах права; спиратися на легітимну
підставу; бути такими, що є неодмінними в демократичному суспільстві;
бути єдиним цілком відповідним (адекватним) засобом досягнення означеної
легітимної

підстави

(себто

відповідати

принципу

співмірності

(пропорційності)); (в)стрижень (ядро) людських прав – тобто сама їхня
природа, сама їхня сутність – не повинні зазнавати ураження; (г)дієвий
(ефективний) судовий захист людських прав є обов’язковим, що не
припускає жодних винятків..» [79, с.415–416].
Неможливо залишити без уваги зміст ст.274 ЦК України встановлено,
що обмеження немайнових прав фізичної особи, встановлених Конституцією
України, можливе у випадках, передбачених нею (ч.1). А за ч.2 цієї статті,
обмеження особистих немайнових прав фізичної особи, встановлених ЦК
України та іншим законом, можливе лише у випадках, передбачених цим
Кодексом. Одже, для ряду соціальних прав, які визначені в Конституції
України та ЦК України, які є немайновими, мають ознаки невідємності,
невідчужуваності та несмайновості від особи носія, обмеження неможе бути
застосоване судом.
Враховуючи сутність цієї ідеї, а власне ідеї, яка відображає певні
процеси та механізм впливу «обмежуючих факторів» дієвості права щодо їх
засадничих умов, то не важко помітити саме модель «рефлекторності» права,
як характеристики його природи проявленої за певних обставин. Адже у
тлумачному словнику із української мови «рефлекс» позначається як
«реакція живого організму… на зовнішнє середовище … реакція викликана
зовнішнім подразником…», а також, «…наслідок, результат чого не будь;
вторинне явище, викликане іншим явищем….». Виділяється умовний та
безмовний рефлекс. Натомість «рефлективний» – «що відбувається,
проходить» [53, с.526], тобто такий що пов’язаний із процесом чи то такий
що відбувається в наслідок процесу, певної діяльності. Це означає, що
фактори обмеження можуть бути викликані реальними засадами основ права.
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Насамкінець, слід взяти до уваги ту обставину, що за аналогією не
можуть застосовуватися норми права, що спрямовані на обмеження прав
людини. Як відмічається у юридичній енциклопедії, це пояснюється
необхідністю додержання принципу правової визначеності, який гарантує
захист свободи індивідів від свавільного втручання державної влади [52,
с.645].
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Висновки до Розділу 6
Цивільна

1.
особливого

процесуальна

цивільного

форма

процесуального

є

сферою

режиму,

що

встановлення
націлений

на

забезпечення її стабільності. В той же час, слід вважати, що саме такий
режим визначає рельєф процесуальної форми, визначає придатність її
юридичних конструкцій до забезпечення безпеки в цивільному процесі.
Вміст процесуальної форми складає набір процесуально-правового
інструментарію (юридичних конструкцій того чи іншого інституту, виду
провадження) спрямованого для розгляду і вирішення цивільної справи
судом.

Особливість

забезпечується

забезпечення,

спеціальним

як

самої

процесуальним

процесуальної
режимом

–

форми

режимом

процесуальної безпеки. Його сутність, на відміну від будь-якого іншого виду
процесуального режиму, зводиться не тільки до визначення особливого
поряду механізму реалізації правовідносин, правового регулювання того чи
іншого процесуального інституту, але й пояснюється реалізацією охоронних
та

забезпечувальних

функцій

дії

цивільної

процесуальної

системи,

спрямованої на стабілізацію цивільної процесуальної форми внаслідок
реальних/потенційних проявів аномальних факторів.
За таких обставин, слід констатувати, що цивільна процесуальна
форма: (а)зумовлюється елементами цивільного процесуального режиму
безпеки (в статиці), в зв’язку із чим, вона набуває відповідного рельєфу та
«форми», а феномен безпеки, її елементи, й забезпечують її стабільність;
(б)наявність в середині цивільної процесуальної форми процесуального
інструментарію (щодо її змісту, конструкцій – інститутів, норм, проваджень
та стадій), забезпечується в’язкістю їх всіх процесуальним режимом;
(в)властивість процесуальної форми у її динаміці забезпечується дією
режиму цивільної процесуальної безпеки під час порядку та вирішення
цивільної

справи

при

виникненні

процесуальних

аномалій

завдяки
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встановленню судом контролю, здійснення процесуального керівництва та
застосування обмежень, реалізації принципу пропорційності.
Режим цивільної процесуальної безпеки може виражатися через

2.

жорсткий або м’який підхід забезпечення правового регулювання цивільних
процесуальних відносин. Це стає можливим завдяки дії ряду принципів
цивільного процесуального права; пояснюється й одночасно станом
процесуально-правової ситуації, мети забезпечення по досягненню завдань
цивільним

процесом;

обсягом

проявлених аномалій

тощо.

Зокрема,

жорсткість режиму витікає із дії імперативних цивільних процесуальних
норм

та

опосередковується

принципом

змагальності,

законності,

безпосередності. Зокрема, така властивість притаманна при таких видах
режимів цивільної процесуальної безпеки як публічно-правовому, законному,
міжнародно-нормативному та прецедентному; натомість, м’якість режиму
витікає

із

дії

диспозитивних

цивільних

процесуальних

норм

та

опосередковується принципом диспозитивності. Це притаманно договірним
та приватно-правовим конструкціям режиму цивільної процесуальної
безпеки.
Відтак, під «режимом цивільної процесуальної безпеки» слід розуміти
як особливий порядок забезпечення судом стану захищеності процесуальних
прав учасників цивільної справи, завдяки належному правовому регулюванню
цивільних процесуальних правовідносин на будь якій стадії та проваджені в
цивільному процесі, що здійснюється (впроваджується) судом з метою
виявлення/долання/усунення процесуальних аномалій, ризиків, загроз, небезпек
та конфліктів щодо прав, свобод та інтересів, як і обставин, що
спричиняють ускладнення в ході розгляду справи, заснованого на принципах
верховенства права та пропорційності під час розгляду цивільної справи
судом, встановленням судового контролю за виконанням рішень суду.
Також, режими цивільної процесуальної безпеки, доцільно поділяти
за: (а)ступенем жорсткості здійснення цивільної процесуальної форми та
ведення судового засідання – на м’який та жорсткий; (б)в залежності від
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джерела правового регулювання – на договірний та законний; (в)в
залежності від рівня об’єкту забезпечення

– на національний та

міжнародний; (г)за способом реалізації завдань цивільного процесу – режим
обмежень, сприяння та заборон; (д)за формою забезпечення прав – режим
контролю та збалансування.
3. Система цивільних процесуальних інститутів складається із ряду
охоронних та регулятивних інститутів цивільного процесуального права, а їх
мета, полягає й одночасно у додатковому завданні – сприяти чи то до
врегульовувати реалізацію права на безпеку в цивільному процесі. Таким
чином, за своєю природою вони націлені на забезпечення права на
процесуальну безпеку у той чи інший спосіб, а також націлені на охорону
правового регулювання цивільних процесуальних відносин, забезпечення
стабільності цивільної процесуальної форми. Системність та функціональна
спрямованість дає підстави їх виділяти за: метою забезпечення права на
безпеку – на охоронні та регулятивні; за способом та порядком забезпечення
права

на

безпеку

–

на

присікальні,

обмежувальні,

заохочувальні,

обтяжувальні тощо. Відтак, дані інститути зводяться у спільну комплексну
систему – систему інститутів цивільної процесуальної безпеки.
Неефективність цивільної процесуальної системи слід частково
пов’язувати

із

відсутністю

диференційованих

санкцій

в

заходах

процесуального примусу, відсутністю належної процедури їх застосування,
зняття, ідентифікації процесуальних наслідків за повторне їх вчинення;
забезпечення реалізації права на безпеку в цивільному процесі; питань,
спрямованих на обмеження процесуальних прав та обов’язків. За таких
обставин,

дисертантом

зазначається

необхідність

розширеного

та

методологічно-доцільного законодавчого корегування інституту заходів
процесуального примусу в цивільному процесі; через проведення відповідної
нормативної регламентації понятійного апарату права на безпеку в
цивільному процесі та виникаючих із нього правовідносин, режиму; слід
також передбачити дієвий механізм звернення Верховного Суду до
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Конституційного Суду України з приводу звернення судів інших інстанцій
щодо колізій законодавця (ч.6 ст.10 ЦПК України).
4. Судовий контроль в цивільному процесі регламентований двома
типами джерел (форм) цивільного процесуального права: національним
рівнем та міжнародним. На

національному рівні судовий контроль

забезпечують норми – Конституції України, ЦПК України, Закони України
«Про національну безпеку України», «Про судоустрій та статус суддів»,
«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав
людини», тощо; на міжнародному – Угода про асоціацію України та ЄС,
Рішення ЄСПЛ.
Делегована

спеціальним

законом

функція

судового

контролю

спрямована на виконання судового рішення. До того ж, вона дістає своє
додаткове вираження в силу специфіки та особливостей інституту судового
рішення в цивільному процесі, а тому повинна сприйматися як в широкому,
так і у вузькому сенсі.
Функція судового контролю в цивільному процесі окреслюється
безпековою складовою. Безпекова складова судового контролю пояснюється
її націленістю на нормальний, послідовний та безперешкодний перебіг
розгляду і вирішення цивільної справи, усунення аномалій; забезпечення
судом реалізації учасниками цивільної справи своїх прав та обов’язків,
створенні належних можливостей у цьому через правову обізнаність,
пропорційність (мікро– рівень).
В широкому розумінні, функція судового контролю постає як елемент
системи державної політики по забезпеченню правопорядку в судовій
системі завдяки реалізації делегованих державою повноважень для суду,
стосовно забезпечення правової безпеки (макро– рівень). В зв’язку із цим,
правова безпека може мати як процесуальний характер так і іншогалузевий,
але залишати тісний взаємозв’язок із реалізацією судової влади у цивільному
процесі та режимом його забезпечення.
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Окрім того, слід прийти і до висновку стосовно того, що (а)у
загальному значенні функцію контролю забезпечення національної/державної
безпеки слід розуміти як необхідність реалізації судової політики, що полягає
у виконанні завдання по забезпеченю стабільності правопорядку, реалізації
програм та угод по адаптації законодавства до ЄС стандартів та ЄСПЛ
практики; (б)в особливому – як процес контролю за виконанням рішень суду,
що постановляються іменем України у тому чи іншому судовому
провадженні, із виходом до нарадчої кімнати, так і тих, які без такої
процедури; а також, стосовно тих рішень, які перебувають на виконанні у
виконавчих органах; (в)спеціальному – як процес реалізації реалізацію судом
повноважень по управлінню та забезпеченню порядку в судовому засіданні,
управлінню ризиками та конфліктами, їх нейтралізації, тощо.
5. Концепція інституту обмеження цивільних процесуальних прав
засновується на дії принципу пропорційності, який функціонально сприяє
забезпеченню

реалізації

цивільних

процесуальних

прав

у

найбільш

ефективний спосіб та формі. За такого підходу, слід констатувати, що
сутність принципу пропорційності у цивільному процесі полягає у тому, аби
забезпечити реалізацію найбільш доцільних (релевантних) прав та обов’язків
при розгляді цивільної справи судом. Реалізація пропорційності не можлива
без інституту обмеження цивільних процесуальних прав та обов’язків. А
інститут пропорційності в цивільному процесі встановлює залежність
процесуальних обмежень від потреби забезпечення безпеки в цивільному
процесі та досягнення її стану.
Процесуально-правова
призупинення

природа

процесуальних прав та

обмежень

визначає

процес

обов’язків у своїй реалізації

учасниками цивільного процесу. Цим самим, інститут процесуальних
обмежень надає можливість найбільш ефективно використати

цивільну

процесуальну форму для забезпечення реалізації інших, більш значущих
прав, свобод та інтересів учасниками цивільного процесу. Тому обмеження
не означає заборони, в силу того, що не позбавляє, а лише призупиняє дію у

436

тій чи іншій процесуально-правовій ситуації (процедурі) прав та обов’язків.
Однак «право на безпеку» є абсолютним правом і тому не може бути
обмеженим, проте використаним на благо учасника справи та виконання
завдань цивільного судочинства. В противному разі, суть цивільної
процесуальної форми нівелюється, як і право на безпеку в цивільному
процесі. Адже за таких обставин, втрачається можливість забезпечити та
стабілізувати цивільну процесуальну форму при здійсненні цивільного
судочинства,

нівелюється

можливість

встановлення

контролю

за

процесуальною поведінкою учасників справи, досягнення мети цивільного
судочинства; вчасного виявлення ризиків та загроз; усунення та долання
ускладнень, що виникають в процесі розгляду цивільної справи; як і
ефективного усунення процесуального конфлікту шляхом примирних
процедур; чи то встановлення контролю по виконанню рішень суду тощо.
Підставами процесуальних обмежень в цивільному процесі можуть
виступати

загрози,

ризики

та

конфлікти,

які

характеризуються

несприятливим потенціалом в процесі розгляду і вирішення судом цивільної
справи та які націлені на порушення, позбавлення матеріальних, моральноправових та процесуальних цінностей (благ) учасників цивільного процесу, а
ознаками – призупинення можливості у реалізації учасником процесі своїх
прав та обов’язків.
Обмеження не допускаються в цивільному процесі, коли наявна повна
або

часткова

відсутність

регламентації

цивільних

процесуальних

правовідносин, яка знаходяться у сфері правового регулювання, тобто, коли
наявна прогалина в законі. Отже, застосування аналогії при потребі
обмежити процесуальні права та обов’язки не допускається.
Інститут обмежень прав в цивільному процесі характеризується за
наступними критеріями, а саме: 1. (а)обмеження конституційних соціальних
прав у процесуальний спосіб (конституційна концепція); (б)обмеження
процесуальних

прав

у

процесуальний

спосіб

(цивільна-процесуальна

концепція); та (в)суто безпекова концепція, задля збереження цивільної
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процесуальної форми, як особливого порядку розгляду і вирішення судом
цивільної справи. 2. Допустимості обмежень та не допустимості обмежень.

438

ВИСНОВКИ

У дисертації визначено, що в ході проведення дисертаційного
дослідження здійснено теоретико-правове узагальнення законодавчих новел
та доктринальних положень стосовно проблем юридичного процесу,
юридичних конструкцій в структурі системи цивільного процесу, цивільної
процесуальної форми під кутом зору феномену безпеки у праві, як системних
елементів забезпечення національної безпеки України процесуальним
правом.
Таким чином, проведене дослідження феномену безпеки в цивільному
процесі дозволило прийти до наступних найбільш важливих висновків:
Юридичний процес слід розглядати в діалектичній єдності із

1.

юридичною конструкцією. Такий підхід надає можливість більш комплексно
відобразити модель процесуальної системи права, її юридичну природу;
визначити її інституційну спроможність стосовно забезпечення реалізації
правових гарантій у сфері правосуддя (права на справедливий суд, права на
доступ до суду, верховенства права тощо). Юридична конструкція та
юридична

процедура

визначають

характер

процесуальної

моделі

судочинства; здатність її до вирішення процесуальних конфліктів, до
забезпечення реалізації матеріальних та процесуальних прав.
Модель судочинства слід сприймати не тільки лінійно, але й виділяти
відповідні рівні. Такими рівнями є макро- (національний, характерний для
системи процесуального права в цілому) та мікро- (приналежний конкретній
внутрішній системі тієї чи іншої процесуальної галузі права) рівні. На мікрорівні

модель

судочинства

визначає

процесуальна

форма,

яка

характеризується процесом розгляду і вирішення справи, придатністю її до
безпосереднього врегулювання процесуального конфлікту, забезпечення
належної процедури при розгляді та вирішенні справи судом, створенням
належних умов для дотримання прав, свобод та інтересів учасників справи.
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Доцільність

виділення

рівнів

процесуальної

моделі

системи

судочинства пояснюється тим, що у таких оперативно можливо віднайти
проблему виникнення

юридичних колізій,

прогалин,

ускладнень,

та

моделювати/прогнозувати шлях їх долання, як системний на макро- рівні та
системний на мікро-рівні. Це надає можливість визначити адресність та
локальність проблеми процесуального права, правової системи, виділити
потенційну чи то реальну загрозу, небезпеку притаманній процесуальній
системі, визначити інструменти їх протидії на рівні захисту та охорони,
удосконалити правове регулювання процесуальних відносин.
2.

У випадку неспроможності до забезпечення реалізації гарантій

системою судочинства процесуальних прав та обов’язків, неспроможності
їхнього збалансування, неспроможності до уніфікації та збалансування
процесуальної форми, її адаптованості до новоутворених колізій та
конфліктів, такий юридичний процес слід поділяти на належний та
неналежний.
3.

В епістемологічному сенсі розуміння процесуального права слід

дійти висновку у тому, що в силу зміни умов формування правил поведінки
із традиційного законодавчо встановленого порядку на судовий, змінюється
не тільки завдання та роль процесуального права, але й нормативно-правове
навантаження на спосіб формування матеріального права, власне –
формування процесуальним правом матеріального. Така модель притаманна
англосаксонській правовій сім’ї. Тому роль юридичної процедури та якості
процесуальної норми

повинна визначатися пріоритетною та стратегічно,

важливою в перехідний період держави та права.
За таких умов, юридична процедура процесуального права повинна
набувати все більшої досконалості у нормативно-правовому регулюванні, в
юридичній техніці, у вимогах до її конструкції та стилістиці, мові права, в
механізмі

забезпечення

чіткості

та

послідовності

вирішення

судом

юридичного питання. Водночас, процесуальна система повинна бути
здатною до уникнення процесуального формалізму, бути здатною до
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уніфікації юридичної процедури та юридичних конструкцій (саморегуляції),
на тому рівні, де формується правило поведінки у судовий спосіб (правові
позиції ВС, КС України, судова практика). Саме такий аспект довершує
макро- вимогу епістемології процесуального права у сучасний перехідний
період, період глобалізації та уніфікації процесуального права, його
адаптації.

Все

це

й

визначає

макро-процесуальний

рівень

безпеки

процесуального права.
4.

Функцію судового контролю необхідно розглядати у таких

формах, як-от: (1)за суб’єктним складом суто в (а)судовій, як вияв реалізації
повноважень суду, визначених ст.214 ЦПК України, за процесуальною
поведінкою учасників цивільного процесу та порядом розгляду і вирішення
цивільної справи; під час негайного виконання рішень суду (ст.430 ЦПК
України); встановлення тимчасових обмежень у правах при виїзді учасника
процесу за межі України (ст.441 ЦПК України), тощо, – такий вид контролю
притаманний мікро-рівню; (б)присяжній формі. Такий дістає своє пояснення
у видовій класифікації у тому випадку, коли суд, який розглядає цивільну
справу, здійснює її у складі присяжних в порядку реалізації своїх
повноважень, що визначені ч.2 ст.34, ст.35, ч.4 ст.293 ЦПК України. Суть
контролю полягає

у тому, що за своїми повноваженнями «судді-

непрофесіонали», як учасники від народу у здійсненні правосуддя, покликані
відстежувати насамперед дотримання законності та обґрунтованості порядку
здійснення і вирішення цивільної справи шляхом надання юридичним
фактам у цивільній справі відповідної оцінки; (в)контролю самих учасників
цивільної справи, що може проявлятись через процедуру відводу, оскарження
рішень окремо від основного рішення суду, подачі скарг на порушення норм
процесуального

та

матеріального

права

при

здійсненні

цивільного

судочинства, подачі апеляцій та касацій; (г)контролю осіб, яким надано
право захищати права та свободи й інтереси учасників справи (прокурор,
УВРПЛ, тощо) визначеного в порядку ст.56 ЦПК України; (д)у формі
громадського контролю, який полягає у тому, що особи, які не задіяні у
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розгляді цивільної справи, але мають право бути присутніми у залі судового
засідання, можуть отримувати інформацію та висвітлювати процесуальні
порушення ходу судового процесу через ЗМІ, соцмережі, правоохоронні
органи, громадські організації; звертатися до відповідних органів про
порушення закону, виявлені в ході розгляду цивільної справи, тощо; (ж)у
формі

міжнародного

рівня

судового

контролю

та

національного:

(ж.1.)міжнародний зводиться до того, що спеціальний міжнародний органи,
до якого слід віднести ЄСПЛ, може у силу своїх повноважень здійснити
контроль через відповідну процедуру стосовно констатації факту порушення
Україною взятих на

себе

міжнародних зобов’язань при здійсненні

правосуддя; (ж.2.)національний, полягає у тому, що Верховний Суд
наділений повноваженнями забезпечувати єдину судову політику по справах
із виключною правовою проблематикою, забезпечення розвитку права та
формування єдиної правозастосовної практики (ч.5 ст.403 ЦПК України);
перегляду судом справ у порядку нововиявлених чи то виключних обставин
(ст.423 ЦПК України);

при розгляді клопотань про надання дозволу на

примусове виконання рішення іноземного суду (ст.468 ЦПК України); тощо.
Такі види контролю характеризуються національними процесуальними
механізмами та інструментами забезпечення безпеки в Україні (макрорівнем). (2)за метою здійснення контрольна функція може проявлятися у
формі: (а)охорони, яка полягає у виявленні негативних чинників та
ускладнень, що здатні вплинути на цивільну процесуальну форму; у
виявленні протиправної поведінки та зловживань правом учасників справи,
або ж у під-формі прогнозування таких дій; управління ризиками та їх
попередження; у застосуванні зустрічного забезпечення; реалізації принципу
пропорційності, тощо. Проявляється як в активній формі, так і в пасивній;
(б)захисту, який зводиться до активних дій суду по впливу на процесуальну
поведінку осіб, шляхом встановлення обмеження учасників цивільного
процесу у їх процесуальних правах та реалізації ними процесуальних
обов’язків; у застосуванні заходів процесуального примусу; залучення до
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участі у справі осіб, визначених ст.56 ЦПК України, тощо; (3)у формі
належної організації засобами для участі у цивільній справі: полягає у тому,
аби суд контролював забезпеченість учасників процесу процесуальними
засобами та інструментами діяти в суді відповідним чином, у відповідному
місці та часі; (4)за формою та процедурою забезпечення безпеки виконання
рішення суду: (а)національний рівень; (б)міжнародний; (в)виконання рішень,
які постановляються окремим процесуальним документом; (г)виконання
рішень, які постановляються в судовому засіданні без виходу до нарадчої
кімнати; (д)рішень, які потребують негайного виконання та ні; тощо.
5. Правосфера безпеки в цивільному процесі регулюється загальними
та спеціальними джерелами процесуального права, комплексно. До того ж,
розуміння феномену безпеки в цивільному процесі визначається через (а)
належний

стан

процесуальної
аномалій

контрольної
форми,

системи

функції

стосовно

цивільного

суду

усунення
процесу

стосовно
колізійності,

(тобто,

урегулюваності
ідентифікації

безпекового

аспекту

унормованості юридичної процедури – макро-рівнень); (б)через забезпечення
належного рівня судового контролю та судового керівництва при виявлені
процесуальних конфліктів, колізій, ускладнень, усунення судових помилок,
що виникають безпосередньо в ході розгляду і вирішення цивільної справи
(тобто, безпекового аспекту унормованості аномалій мікро-рівня); як
належний

стан

унормованості суб’єктивних процесуальних прав

та

обов’язків через адресне (локальне) запровадження судом процесуальних
обмежень, забезпечення пропорційності в їх реалізації. За таких обставин,
традиційна концепція охорони і захисту судом прав та інтересів повинна
визначатися дещо ширше, враховуючи безпековий рівень, адже є елементом
національної безпеки.
6. Юридичні ризики в цивільному процесі слід сприймати як юридичні
закономірності, зумовлені низкою об’єктивних та суб’єктивних факторів, що
містяться

в

процесуальних

системі

права

відносин.

та
Вони

правового

регулювання

характеризуються

цивільних
юридичною
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(процесуальною)

невизначеністю,

а

подекуди,

мають

характер

не

інтелігібельних (не пізнаваємих), що вказує на межу правової сфери та
простору, викликані оціночними поняттями, «каучуковими» нормами.
Цивільний процесуальний ризик може слугувати/чи, як правило, є/ підставою
для обмеження реалізації учасниками справи своїх прав та виконання
процесуальних обов’язків в силу забезпечення судом пріоритету та
процесуальної доцільності при реалізації інших прав, свобод та інтересів, що
мають нормативну визначеність в процедурі реалізації, є важливими в
конкретній цивільній процесуальній процедурі, провадженні, стадії.
Сенс інституту ризику в цивільному процесі надає можливість
спроектувати передбачення/прогнозування найбільш ймовірного розвитку
процесуальної конфігурації цивільної справи; визначити/спрогнозувати
початок та кінець цивільних процесуальних правовідносин, що будуть
безпосередньо ускладнювати процедуру розгляду чи то вирішення цивільної
справи судом, вказуватимуть на високу ступінь неможливості реалізації прав
та обов’язків учасниками цивільного процесу. За таких обставин, вони
набувають елементу безпекового в процесуальному значенні.
7. В межах визначення понятійного апарату феномену безпеки в
цивільному процесі, встановлено, що безпеку цивільного процесуального
права

доцільно

визначати

через

(а)створену

судом

можливість

безперешкодної реалізації прав; як (б)належний ступінь контролю та захисту
від деструктивної поведінки учасників справи; і як (в)особливий стан
захищеності системи цивільного процесу. Відтак, виділяються фактори
праворозуміння феномену безпеки в цивільному процесі з двох позицій – ті,
які утворюють стан захищеності, та ті, які, навпаки, руйнують його. Перші
(позитивні) становлять групу, що ідентифікують верховенство права, другі
(негативні) – вказують на прогалини та колізії, або ж, деструктивну
поведінку. Зокрема,

в позитивному значенні, як: (а)наявність правової

визначеності у нормах процесуального права (чіткості та визначеності
нормативних положень (чіткості цивільного процесуального

закону),
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доведеність їх до відома у процесуальний спосіб (якщо питання стосується
потреби здійснення цієї процедури судом)); (б)рівність у процесуальних
правах учасників цивільного процесу; (в)наявність у суду повноважень
здійснювати

судовий

контроль

стосовно

відповідності

Конституції

законодавства, а також підзаконних актів.
8. Загрозливі фактори у цивільному процесі слід розглядати як ті, що
проявляються як в небезпечних станах (сталі форми факторів), так і в
обставинах, для яких характерною є динамічність несприятливих процесів, в
тенденції до збільшення. Такі фактори, як правило, тягнуть за собою
відсутність чи то втрату судом контролю над процесуально-правовою
ситуацією та забезпечення судового керівництва з об’єктивних чи то
суб’єктивних

причин.

Зокрема,

проявляються

через

(а)відсутність

регламентованості судової процедури чи то механізму процесуальноправового регулювання; (б)наявність тенденцій до загострення, посилення
процесуального

конфлікту,

унеможливлення

забезпечення

судового

керівництва (через виїзне судове засідання, велику кількість учасників
процесу, через специфіку тієї чи іншої цивільної справи), наявності інших
умов, що не можуть бути підконтрольні повноваженням суду.
9. Виділення в особливу групу цивільних процесуальних відносин
безпеки, відмежовує ці правовідносини від інших. За таких обставин,
цивільні процесуальні правовідносини безпеки слід

вважати «квазі-

процесуальними відносинами». Це пояснюється тим, що їх специфіка
проявляється у тому, що вони спрямовані на забезпечення ефективного
врегулювання інших (основних) цивільних процесуальних правовідносин, як
і здійснення цивільного судочинства в цілому.
10. Обмеження, як інструмент забезпечення судом безпеки цивільного
процесу,

можливі

у

застосуванні

судом

стосовно

матеріальних

та

процесуальних прав, як і при виконанні обов’язків на певний строк (термін),
але не більше за доцільність, обумовлену специфікою юридичної процедури
тієї чи то іншої стадії, виду судового провадження, етапу судового засідання,
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вчинення окремої процесуальної дії, під час розгляду і вирішення судом
цивільної справи.
Також, інститут обмежень судом прав та обов’язків є доцільним у тому
випадку,

коли

суд

спроможний

забезпечити

контроль

над

такими

обмеженнями в ході виконання рішення суду по їх обмеженню.
При таких обставинах, слід визначити прийнятною таку формулу:
виявлення «ризиків/загроз/небезпек/аномалій» – «оцінка та прогнозування
несприятливих наслідків» – забезпечення «контролю» над динамікою
несприятливих обставин/переведення їх у статику – встановлення самого
«обмеження» – «управління» (зняття/посилення/продовження/припинення) =
«безпека». При цьому обмеження не можуть бути застосовані судом у тих
випадках, коли процесуальні строки (терміни) реалізації права чи то
виконання обов’язку встановлені прямо в законі, а не визначені судом.
11.

Режими цивільної процесуальної безпеки слід розуміти як

сукупність належних станів юридичного процесу, які досягаються в ході
забезпечення судом особливих умов при здійсненні цивільного судочинства,
шляхом сприяння, обмежень та заборон задля найбільш ефективного
досягнення мети цивільного процесу, виконання його завдань та реалізації
учасниками цивільної справи своїх прав, свобод та інтересів, забезпечення
належної дії цивільної процесуальної форми.
12.

Застосування заходів процесуального примусу є елементом

забезпечення системи дії режиму цивільної процесуальної безпеки на мікрорівні. Проте цей інститут потребує диференціації за безпековим рівнем та
ступенем. Саме у такому ключі стане можливим збалансувати цивільну
процесуальну форму, віднайти чіткість та обґрунтованість її застосування.
13.

Інститут екзекватури потребує суттєвого доопрацювання, адже

цивільним процесуальним законодавством у повній мірі не визначено перелік
категорій справ, правовідносин, які становлять національні інтереси, як і ті,
які такі не становлять, тобто можуть розглядатися у порядку цивільного
судочинства,

можуть

становити

предмет

екзекватури.

Відповідно,
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національні інтереси, що стали предметом розгляду цивільної справи в суді,
повинні містити чітку законодавчу регламентацію, як і ті виключення, якими
повинен керуватися суд застосовуючи застереження про національний
(публічний) порядок, надаючи дозвіл на поширення тих чи інших рішень для
виконання на території України, як і стосовно країн-агресорів. Відтак, слід
передбачити більш повно процесуальний механізм регулювання інституту
екзекватури в контексті забезпечення національних інтересів, національної
безпеки.
14.

Зрештою, в ЦПК України було б доцільно передбачити

процесуально-правові механізми усунення несприятливих вищенаведених
обставин, через закріплення відповідних норм, що врегульовували б питання
процесуальних
закріплювали
безпеки».

ускладнень,
взаємозв’язок

колізій,
із

несприятливих

феноменом

наслідків,

«безпеки»,

як

і

«національної
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