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Про деякі проблеми удосконалення 

господарського процесуального 

законодавства 
 

Завгалля нмбугмвз в Укоаїлі 
ноавмвмї гдоеавз мбукмвйыє лдмб-
тігліпрщ жгіиплдлля пзпрдклзт од-
смок у впіт псдоат пупнійщлзт віглм-
пзл. Помвдгдлля в тмгі жгіиплдлля 
пугмвмї одсмокз лзжкз жатмгів одсм-
окувалля пзпрдкз пугмупромы, ноз-
илярря лмвмгм гмпнмгаопщкмгм номуд-
пуайщлмгм жакмлмгавпрва влдпйм пур-
рєві жкілз в гіяйщліпрщ гмпнмгаопщкм-
гм пугмфзлпрва.   

Алайіж  мпралліт лаукмвзт гмом-
бмк пвігфарщ, цм ж нозилярряк 3 ем-
врля 2017 омку Вдотмвлмы Рагмы 
Укоаїлз  Закмлу Укоаїлз «Пом влд-

пдлля жкіл гм Гмпнмгаопщкмгм номуд-
пуайщлмгм кмгдкпу, Цзвійщлмгм ном-
удпуайщлмгм кмгдкпу, Кмгдкпу агкілі-
проарзвлмгм пугмфзлпрва Укоаїлз ра 
ілхзт жакмлмгавфзт акрів» [1], жагмп-
розйапя гзпкупія цмгм нозилярмгм в 
лмвіи одгакуії Гмпнмгаопщкмгм номуд-
пуайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз, улапйі-
гмк фмгм жвдораєрщпя увага ла лдгмп-
кмлайіпрщ мкодкзт нмймедлщ номуд-
пуайщлмгм кмгдкпу,  ра взпймвйыырщ-
пя лаиоіжлмкалірліхі номнмжзуії цм-
гм имгм вгмпкмлайдлля ж уоатувал-
ляк млмвйдлмгм номудпуайщлмгм жа-
кмлмгавпрва, цм цд оаж нігкодпйыє 
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ваейзвіпрщ ра акруайщліпрщ жаномнм-
лмвалмї рдкз. 

Акруайщліпрщ рдкз гмпйігедлля 
нігрвдогеуєрщпя рзк, цм ла пщмгмглі 
розває фдогмвзи дран млмвйдлля гмп-
нмгаопщкмгм номудпуайщлмгм жакмлм-
гавпрва,  

нмродба омжвзрку жапаг пугмвмї 
одсмокз взкагає нмлмвмку нмгйялу-
рз ла лмвдйз гмпнмгаопщкмгм номудпу  
кіпуя і омйі гмпнмгаопщкзт пугів в 
пзпрдкі пугмупромы Укоаїлз.   Тмку 
лаукмві гмпйігедлля, нозпвяфдлі  
ущмку нзраллы, ж мгйягу ла млмвйд-
лзи номудпуайщлзи кмгдкп, акрзвіжує 
акруайщліпрщ уієї праррі.  

Пмояг іж нмжзрзвлзкз жкілакз 
гмпнмгаопщкмгм номудпуайщлмгм жакм-
лмгавпрва, якд в тмгі пугмвмї одсмо-
кз мжлафзймпя омжомбкмы і нозиляр-
ряк лмвмгм Гмпнмгаопщкмгм номудпу-
айщлмгм кмгдкпу Укоаїлз, гдякі лмва-
уії кмгдкпу пйіг муілзрз козрзфлм. 
Змкодка, взкйзкає багарм нзралщ 
жакоінйдлля ла жакмлмгавфмку оівлі 
взжлафдлля взгів жймвезвалщ номуд-
пуайщлзкз ноавакз ра жатмгз вігнм-
вігайщлмпрі жа лзт. 

Ср. 41 ГПК  «Нднознупрзкіпрщ 
жймвезвалля номудпуайщлзкз ноа-
вакз», взжлафає гії, цм кмеурщ ква-
йісікуварзпщ як жймвезвалля. Сдодг 
лзт, жмкодка, «нмгалля пкаогз ла 
оіхдлля, якд лд нігйягає мпкаоедл-
лы». У оажі взжлалля пугмк, цм  уфа-
плзк пугмвмгм номудпу жймвезває 
номудпуайщлзкз ноавакз, пуг жм-
бмв’яжалзи везварз жатмгів гйя жа-
нмбігалля жймвезваллы номудпуайщ-
лзкз ноавакз ра  жапрмпмвує гм лщм-
гм жатмгз номудпуайщлмгм нозкупу, 
взжлафдлі абжаумк гоугзк фапрзлз 
ндохмї пр. 135 ГПК, яка лагає пугу 
кмейзвіпрщ пугу нмпралмвзрз утвайу 
ном пряглдлля в гмтіг гдоеавлмгм 
быгедру ж вігнмвіглмї мпмбз хроасу 
у пукі віг мглмгм гм гдпярз омжкіоів 
номезркмвмгм кілікуку, а  

у взнагку нмврмолмгм фз лдмглм-
оажмвмгм жймвезвалля номудпуайщ-
лзкз ноавакз, хроас у пукі віг 
н’ярз гм н’яргдпярз (віг 7250 гм 
72500 гол) омжкіоів номезркмвмгм 
кілікуку гйя ноауджгарлзт мпіб. 

В ноакрзфліи гіяйщлмпрі жапрмпу-
валля лмок вкажалзт прарди багарм в 
фмку жайдеарщ віг пуб’єкрзвлмгм ніг-
тмгу пуггі муілыварз мжлакз жймвез-
валля прмомлакз пвмїкз номудпуайщ-
лзкз ноавакз, жмкодка, гйя впралмв-
йдлля «нмгалля пкаогз ла оіхдлля, 
якд лд нігйягає мпкаоедллы», цм  
кмед нозжвдпрз гм мбкдедлля гмп-
руну гм ноавмпуггя. Опмбйзвіпрщ ка-
рдгмоії «жймвезвалля прмомлакз пвм-
їкз номудпуайщлзкз ноавакз» лд 
кмед бурз улівдопайщлмы і ж воату-
валляк  таоакрдоу мпкаоедлля вмлз 
лд жавегз нмвзллі бурз жв’яжалі ж 
уійкмк кмлкодрлзкз ноавмвзкз лап-
йігкакз, ндодгбафдлзт  фапрзлмы 
гоугмы пр. 135 ГПК, жгіглм якмї  у 
взнагку нмврмолмгм фз пзпрдкарзф-
лмгм лдвзкмлалля номудпуайщлзт     
мбмв’яжків,   нмврмолмгм     фз    лд-
мглмоажмвмгм   жймвезвалля номуд-
пуайщлзкз ноавакз, нмврмолмгм фз 
пзпрдкарзфлмгм лднмгалля взродбу-
валзт пугмк гмкажів бдж нмваелзт 
нозфзл абм бдж їт нмвігмкйдлля, роз-
ваыфмгм лдвзкмлалля утвайз ном 
жабджндфдлля нмжмву абм гмкажів пуг, 
ж уоатувалляк кмлкодрлзт мбправзл, 
прягує в гмтіг гдоеавлмгм быгедру ж 
вігнмвіглмгм уфаплзка пугмвмгм ном-
удпу абм вігнмвіглмї ілхмї мпмбз 
хроас у пукі віг н’ярз гм н’яргдпярз 
омжкіоів номезркмвмгм кілікуку гйя 
ноауджгарлзт мпіб. 

З мгйягу ла взкйагдлд в фапрзлі 
гоугіи  пр. 135 ГПК «пзпрдкарзф-
ліпрщ» ра «нмврмоліпрщ фз  лдмглмоа-
жмвіпрщ» – уд оіжлі нмлярря. 

Чзллд гмпнмгаопщкд номудпуайщ-
лд жакмлмгавпрвм лд кіпрзрщ взжла-
фдлля  нмлярря «нмврмоліпрщ» «пзп-
рдкарзфліпрщ», рмку взжлафдлля вка-
жалзт нмлярщ кає взоіхайщлд жла-
фдлля гйя ноавзйщлмї квайісікауії 
номпрунків. У ыозгзфліи ноакрзуі 
нзралля нмв’яжалі іж вкажалзкз нм-
лярряк лаибійщх гмпйігедлзкз є в 
лаууі козкілайщлмгм ра агкіліпроарз-
влмгм ноава. Змкодка, в фапрзлі ндо-
хіи  пр. 32 КК ніг нмврмоліпры жйм-
фзлів  омжукієрщпя вфзлдлля гвмт абм 
бійщхд жймфзлів, ндодгбафдлзт рієы 
пакмы праррды абм фапрзлмы праррі 
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Опмбйзвмї фапрзлз [2]. Пмврмоліпрщ 
жймфзлу внйзває ла квайісікауіы 
жймфзлу, як нозкйаг, «Огдоеалля 
табаоя» (ф. 2. пр. 368 КК). 

 Пмврмолд номрягмк омку вфз-
лдлля мглмоіглмгм ноавмнмоухдлля, 
жа якд мпмбу вед буйм ніггалм агкі-
ліпроарзвлмку пряглдллы; вфзлдлля 
ноавмнмоухдлля мпмбмы, яка оаліхд 
вфзлзйа козкілайщлд ноавмнмоухдл-
ля, жгіглм фапрзлз гоугмї пр. 35 КУ-
нАП є мбправзлмы, цм мбряеує віг-
нмвігайщліпрщ жа агкіліпроарзвлд 
ноавмнмоухдлля [3]. 

 На гукку  П. Д. Пзйзндлка, 
якзи гмпйігеував нзралля нмоухдл-
ля роугмвмї гзпузнйілз, пзпрдкарзф-
лд нмоухдлля – уд нмоухдлля, пкмє-
лд ноауівлзкмк, гм якмгм вед буйм 
жапрмпмвалд  гзпузнйілаолд  абм  
гомкагпщкд   пряглдлля   [4, п. 83],  
рмгі  як Р. З. Лівхзу ра Б. М. Чубаип 
кмлпраруырщ, цм нмоухдлля роугмвмї 
гзпузнйілз кмед бурз взжлалзк пзп-
рдкарзфлзк і у рмку взнагку, якцм 
номрзноавлі гії ноауівлзка розваырщ, 
лджваеаыфз ла жапрмпмвувалі жатмгз 
пряглдлля [5, п. 86]. 

У пугмвіи гмпнмгаопщкіи ноакрзуі 
кійщкіпла мжлака «пзпрдкарзфлмпрі» 
рде лд жлаихйа пвмгм взоіхдлля і 
кмела іж пугмвзт ілпралуіи, пуг ндо-
хмї ілпралуії ра андйяуіилзи пуг, 
нозикаыфз оіхдлля ном вігкмву у 
жагмвмйдллі нмжмвлзт взкмг пуг 
ндохмї ілпралуії взтмгзв ж рмгм, цм 
ла жакмлмгавфмку оівлі вігпурлє вз-
жлафдлля нмлярря «пзпрдкарзфлмї 
лдпнйарз модлглзт нйардеів», якд б 
кмгйм вваеарзпщ нігправмы гйя гмпр-
омкмвмгм омжіовалля гмгмвмоу модлгз 
ждкйі в пугмвмку нмоягку, лармкіпрщ, 
пуг андйяуіилмї ілпралуії ж взплмв-
какз кіпудвмгм гмпнмгаопщкмгм пугу 
ном вігпурліпрщ нігправ гйя гмпром-
кмвмгм омжіовалля гмгмвмоу лд нмгм-
гзвпя, і, нозикаыфз лмвд оіхдлля 
ном жагмвмйдлля нмжмву, вкмрзвував 
имгм гмвдгдлляк сакру лдвзкмлалля 
вігнмвігафдк в нмвлмку мбпяжі жм-
бмв’яжалщ жа гмгмвмомк, в  фмку фзпйі 
и жа пзпрдкарзфлу лдпнйару модлглзт 
нйардеів [6]. Ваорм жвдолурз увагу, 
цм Вдотмвлзи Суг Укоаїлз у нмпра-

лмві віг 12 гоугля 2012 омку у пноаві 
№ 6-146уп12, взпймвзв ноавмву нм-
жзуіы, цм ноз взжлафдллі нмлярря 
«пзпрдкарзфлмпрі» пйіг жвдорарзпя гм 
фапрзлз ндохмї   пр. 782 ЦК Укоаїлз, 
яка лагає ноавм лаикмгавудві вігкм-
взрзпя віг гмгмвмоу лаику, якцм 
лаикаф лд влмпзрщ нйару жа кмозпру-
валля оіффы номрягмк рощмт кіпяуів 
нігояг [7]. 

Звігпз є мфдвзглзк, цм мпмбйз-
вмпрі ноавмвмгм одгуйывалля вкажа-
лзт ноавмвіглмпзл нігйягає жакмлм-
гавфмку водгуйываллы і ріплм 
нмв’яжала іж номбйдкмы вгмпкмлайдл-
ля гмпнмгаопщкмгм номудпуайщлмгм 
жакмлмгавпрва. 

На ріплзи жв’яжмк пугмвмгм ном-
удпу і ноава вкажував цд К. Маокп, 
жажлафаыфз, цм «мгзл і рми пакзи 
гут нмвзлдл мгухдвйярз пугмвзи 
номудп і жакмлз, мпкійщкз номудп є 
йзхд смока езрря жакмлу, мред ном-
яв имгм влуроіхлщмгм езрря»  [8, 
п. 158]. 

Згіиплдлзи алайіж  лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів  ра лаукмвзт гукмк, 
гає нігправз лагарз вйаплд взжлафдл-
ля  гдсіліуії  вкажалзт нмлярщ.  На  
лаху гукку ніг нмврмоліпры фз  лд-
мглмоажмвіпры жймвезвалля  номуд-
пуайщлзкз ноавакз пйіг омжукірз 
вфзлдлля мпмбмы гвмт абм бійщхд 
ноавмнмоухдлщ  ндодгбафдлзт рієы 
пакмы праррды абм фапрзлмы праррі і 
взкмозпрмвуєрщпя гйя нмжлафдлля 
гвмт фз бійщхд рмрмелзт вфзлків, які 
є кмлпроукрзвлмы мжлакмы пкйагу 
гдйікру,  цм мбряеуырщ вігнмвігайщ-
ліпрщ мпмбз. 

Піг пзпрдкарзфліпры жймвезвал-
ля  номудпуайщлзкз ноавакз пйіг 
омжукірз  вфзлдлля мпмбмы рощмт ра 
бійщхд оажів ноавмнмоухдлщ, які   
ндодгбафдлі оіжлзкз праррякз абм 
фапрзлмы праррі і взкмозпрмвуєрщпя 
гйя нмжлафдлля оіжлзт вфзлків, які є 
кмлпроукрзвлмы мжлакмы пкйагу гд-
йікру,  цм мбряеуырщ вігнмвігайщ-
ліпрщ мпмбз. 

Взкйзкає ракме нзралля гм  жа-
коінйдлмгм в  абжауі 1  фапрзлз гоу-
гмї  пр. 43 ГПК «жаявйдлля жавігмкм 
бджнігправлмгм вігвмгу абм вфзлдлля 
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ілхзт алаймгіфлзт гіи», а пакд: нм-
галля пкаогз ла пугмвд оіхдлля, якд 
лд нігйягає мпкаоедллы, лд є фзллзк 
абм гія якмгм жакілфзйапя (взфдона-
ла), нмгалля кймнмралля (жаявз) гйя 
взоіхдлля нзралля, якд вед взоіхд-
лм пугмк, жа вігпурлмпрі ілхзт нігп-
рав абм лмвзт мбправзл, жаявйдлля 
жавігмкм бджнігправлмгм вігвмгу абм 
вфзлдлля ілхзт алаймгіфлзт гіи, 
пноякмвалзт ла бджнігправлд жарягу-
валля фз ндодхкмгеалля омжгйягу 
пноавз фз взкмлалля пугмвмгм оі-
хдлля, є лдмбґоулрмвалзк  і лдкмлп-
рзрууіилзкз.  Ср. 22 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз лд гмнупкає жвуедлля жкіпру 
ра мбпягу лаявлзт ноав в оджуйщрарі 
нозилярря лмвзт жакмлів абм влдпдл-
ля жкіл гм фзллзт [9]. 

 Закмлмгавдущ  взжлафаыфз вка-
жалі гії іж жаявйдлля вігвмгу як ном-
удпуайщлі жймвезвалля ра впралмв-
йыыфз вігнмвігайщліпрщ жа лзт, мб-
кдеує одайіжауіы уфаплзкакз пугм-
вмгм номудпу пвмїт номудпуайщлзт 
ноав і правйярщ ніг пуклів бджпрмомл-
ліпрщ пугу.  

Вкажала лмока «жаявйдлля жаві-
гмкм бджнігправлмгм вігвмгу абм вфз-
лдлля ілхзт алаймгіфлзт гіи», нігйя-
гає взкйыфдллы іж абжауу 1  фапрзлз 
гоугмї  пр. 43 ГПК. 

Пзралля  жатзпру ноав ілрдйдкру-
айщлмї вйаплмпрі в Укоаїлі є гмпзрщ 
гмпрозк, омжгйяг пноав цмгм мтмомлз 
ноав ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі оалі-
хд буйм нодомгарзвмы гмпнмгаопщкзт 
пугів. Закмлмк Укоаїлз  «Пом пугм-
упроіи і праруп пуггів» і  ГПК ндодг-
бафдлм, цм  у пзпрдкі пугмупромы 
гіярзкд Взцзи пуг ж нзралщ ілрдйдк-
руайщлмї вйаплмпрі,  як пуг ндохмї 
ілпралуії ж омжгйягу мкодкзт кардгм-
оіи пноав.  

Оглак, првмодлля Взцмгм пугу ж 
нзралщ ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі лд 
в нмвліи кіоі взоіхзйм нзралля ж 
нозвмгу омжкдеувалля нігвігмкфмпрі 
пноав нмв’яжалзт  іж жатзпрмк ноав 
ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі [10, п. 89].  

Укажмк Поджзгдлра Укоаїлз 
«Пом урвмодлля Взцмгм пугу ж нз-
ралщ ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі» 
№ 299/2017 віг 29 вдодпля 2017 о., 

кіпуджлатмгедлля урвмодлмгм пугу 
кіпрм Кзїв [11]. Міпуджлатмгедлля 
Взцмгм пугу ж нзралщ ілрдйдкруайщ-
лмї вйаплмпрі кає нозлузнмвд жла-
фдлля гйя мтмомлз ноав  ілрдйдкруа-
йщлмї вйаплмпрі. На вігкілу віг гмп-
нмгаопщкзт пугів, рдозрмоіайщла віг-
гайдліпрщ віг пуб’єкрів ноава ілрдйдк-
руайщлмї вйаплмпрі, ілхзт  жакмллзт 
кмозпрувафів ноава якзт нмоухдлм, у 
пвмїи бійщхмпрі пнозфзляє номбйдку 
гмпруну  гм  Взцмгм пугу ж нзралщ 
ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі.  

Укаж  Поджзгдлра Укоаїлз «Пом 
урвмодлля Взцмгм пугу ж нзралщ іл-
рдйдкруайщлмї вйаплмпрі» лд в нмвліи 
кіоі жабджндфзв гмпрунліпрщ гм ноа-
вмпуггя  ра лд воатував нозлузн рд-
озрмоіайщлмпрі, якзи ндодгбафає 
урвмодлля пугів, жваеуыфз ла нмрод-
бу лабйзедлля пугмфзлпрва гм йы-
гзлз (гмпрунлмпрі пугів) ра лджайде-
лмпрі пугів віг кіпудвмї вйагз. Цди 
нозлузн жукмвйдлзи нмродбмы жгіи-
плдлля ноавмпуггя ла впіи рдозрмоії  
Укоаїлз і гмпрунлмпрі имгм гйя впщм-
гм лапдйдлля. Пігвзцдлля правмк 
пугмвмгм жбмоу,  жаномвагедлля аг-
вмкарпщкмї кмлмнмйії, нозжвмгзрщ гм 
гмгаркмвзт сілалпмвзт взроар уфап-
лзків гмпнмгаопщкмгм пнмоу, а мред 
мбкдеує ноавм гмпруну гм ноавмпуг-
гя. 

Оред, лдмбтіглмы укмвмы гмпру-
нлмпрі ноавмпуггя є имгм кардоіайщла 
пкйагмва. Сугмві взроарз лд нмвзллі 
бурз ндодхкмгмы гйя пугмвмгм жатз-
пру, взкмгу ном гмпрунліпрщ ноавмпу-
ггя лд бугд гмрозкалм, якцм лд бугд 
првмодла дсдкрзвла пзпрдка лагалля 
ноавмвмї гмнмкмгз, цм лагаєрщпя жа 
оатулмк кмхрів гдоеавлмгм быгедру 
[12, п. 33]. 

Звігпз нмпрає номбйдка в урмф-
лдллі ндодйіку пнмоів, цм лайдеарщ 
гм гмпнмгаопщкзт, ілхі гм  Взцмгм 
пугу ж нзралщ ілрдйдкруайщлмї вйап-
лмпрі. Такзи нігтіг жабджндфзрщ гм-
розкалля нозлузну рдозрмоіайщлмп-
рі, гмпрунліпрщ гомкагял гм ноавмпу-
ггя. А рмку як пйухлм лагмймхує 
О. Д. Свярмущкзи, ноавзйщлм могалі-
жмвала пзпрдка пугів є мглієы ж гаоа-
лріи пноавдгйзвмгм и дсдкрзвлмгм  
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пугмфзлпрва. Оглак упі пномбз її вз-
бугуварз дсдкрзвлм в Укоаїлі жайз-
хаырщпя, ла еайщ каолзкз [12, 
п. 31]. Нджваеаыфз ла рд, цм вкажала 
рджа буйа ланзпала у 2010 омуі, вмла 
жайзхзйапя акруайщлмы і ла пщмгмглі.  

Суклівлмы взгйягає кмейзвіпрщ 
пугу ж нзралщ ілрдйдкруайщлмї вйап-
лмпрі у пкйагі йзхд 21 пуггі жабджнд-
фзрз пвмєфаплзи ра якіплзи кмйдгіа-
йщлзи омжгйяг пноав лд йзхд як пу-
гмк ндохмї, а и андйяуіилмї ілпралуії. 
Як нозкйаг, йзхд жа кзлуйзи оік гм 
пугів ндохмї ілпралуії лагіихйм 997 
нмжмвлзт жаяв у пнмоат ілрдйдкруа-
йщлмї вйаплмпрі (647 – у нмоягку 
гмпнмгаопщкмгм ра 350 – у нмоягку 
узвійщлмгм пугмфзлпрва) [13]. 

Оред, ноз жаномвагедллі ндвлзт 
жкіл у гмпнмгаопщкмку пугмфзлпрві 
родба ндодгбафзрз, цм нозлдпурщ 
вмлз пупнійщпрву.  Взлзкаырщ ндвлі 
жанзралля, які є лапйігкмк гіи жакм-
лмгавуя цмгм кагомвмгм жабджндфдл-
ля пугів  квайісікмвалзкз пуггякз.  
Якцм оаліхд в гмпнмгаопщкзт пугат 
буйм жаномвагедлм пндуіайіжауії пу-
ггів, їт лавфалля, ілсмокувалля пу-
гів ж нзралщ жапрмпувалля жакмлм-
гавпрва, а ракме лагалля лдмбтіглзт 
одкмкдлгауіи пугак ж кдрмы жабдж-
ндфдлля мглакмвмї і ноавзйщлмї пу-
гмвмї ноакрзкз. У Взцмку гмпнм-
гаопщкмку пугі Укоаїлз првмодлм 
Сугмву найару ж омжгйягу пноав у 
гмпнмгаопщкзт пнмоат, нмв’яжалзт іж 
жатзпрмк ноав ілрдйдкруайщлмї вйап-
лмпрі. Алаймгіфлі найарз првмодлм 
ракме в андйяуіилзт гмпнмгаопщкзт 
пугат Укоаїлз, а в кіпудвзт гмпнм-
гаопщкзт пугат Укоаїлз взжлафдлм 
кмйдгії пуггів фз мкодкзт пуггів, які 
пндуіайіжуырщпя ла омжгйягі пноав 
жажлафдлмї кардгмоії. Зваеаыфз ла 
акруайщліпрщ взоіхдлля номбйдк 
жатзпру ноава ілрдйдкруайщлмї вйап-
лмпрі в Укоаїлі, багарм пуггів гмпнм-
гаопщкзт пугів Укоаїлз жакілфзйз 
лавфалля в Ілпрзрурі ілрдйдкруайщ-
лмї вйаплмпрі і ноава жа пндуіайщліп-
ры «Ілрдйдкруайщла вйапліпрщ»   ра  
мрозкайз  гзнймкз  гдоеавлмгм  
жоажка  ном  гоугу  взцу мпвіру [14, 
п. 290–291]. 

На нігправі лавдгдлмї гуккз км-
ела ж ундвлдліпры првдогеуварз, цм 
оаліхд жакмлмгавдущ гм нзралля каг-
омвмгм жабджндфдлля пуггів, які жгіи-
плывайз ноавмпуггя цмгм мтмомлз 
ноав ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі, ніг-
тмгзв бійщх взваедлм. Чмгм лд пка-
едх жаоаж ж мгйягу ла  пр. 33 Закмлу 
Укоаїлз «Пом пугмупроіи і праруп 
пуггів» [15]. Сндуіайіжмвалзи пуг ж 
нзралщ ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі кав 
бз мб’єгларз мпіб, які каырщ як гмп-
віг омбмрз в уіи псдоі, рак і вігнмвіг-
лу пндуіайщлу мпвіру (пндуіайщлі 
жлалля).  

З кдрмы упулдлля вкажалмгм, цм 
є ндодхкмгмы гйя гмпруну гм ноавм-
пуггя, гмуійщлм гм  ыозпгзкуія кіп-
удвзт гмпнмгаопщкзт пугів  віглдпрз 
пноавз цмгм  нмоухдлля ноав ілрд-
йдкруайщлмї вйаплмпрі  лджлафлмї 
пкйаглмпрі, ілхі пноавз нмвзлдл омж-
гйягарз Взцзи пуг ж нзралщ ілрдйдк-
руайщлмї вйаплмпрі. 

Чзкайм жанзралщ взлзкає і гм 
пр. 70 ГПК  «Екпндор ж нзралщ ноа-
ва», яка  лд гає мглмжлафлмї вігнмвігі 
трм кмед бурз дкпндормк ж нзралщ 
ноава. Нмокз Закмлу Укоаїлз «Пом 
лаукмву і лаукмвм-рдтліфлу гіяйщ-
ліпрщ» кіпрярщ взжлафдлля нмлярря 
«вфдлзи – уд сіжзфла мпмба, яка ном-
вмгзрщ сулгакдлрайщлі ра (абм) ноз-
кйаглі лаукмві гмпйігедлля і мроз-
кує лаукмві ра (абм) лаукмвм-рдтліфлі 
(нозкйаглі) оджуйщрарз, мглмфаплм 
лмокз ущмгм жакмлу лагаырщ і ракі 
взжлафдлля:  

1) аг’ылкр – вфдлзи, якзи номвм-
гзрщ лаукмві гмпйігедлля у оаккат 
ніггмрмвкз в аг’ылкруоі взцмгм віи-
пщкмвмгм лавфайщлмгм жакйагу (взцм-
гм лавфайщлмгм жакйагу іж пндузсіф-
лзкз укмвакз лавфалля) гйя жгмбур-
ря прундля гмкрмоа сіймпмсії; 

2) апніоалр – вфдлзи, якзи ном-
вмгзрщ сулгакдлрайщлі ра (абм) ноз-
кйаглі лаукмві гмпйігедлля у оаккат 
ніггмрмвкз в апніоалруоі у взцмку 
лавфайщлмку жакйагі/лаукмвіи упра-
лмві гйя жгмбурря прундля гмкрмоа 
сіймпмсії; 

 3) гмкрмоалр – лаукмвзи абм ла-
укмвм-ндгагмгіфлзи ноауівлзк, якзи 
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номвмгзрщ сулгакдлрайщлі ра (абм) 
нозкйаглі лаукмві гмпйігедлля у 
оаккат ніггмрмвкз в гмкрмоалруоі у 
взцмку лавфайщлмку жакйагі (лаукм-
віи упралмві) гйя жгмбурря прундля 
гмкрмоа лаук [16]. 

В мпраллщмку взнагку   жакмл лд 
взжлафає гмкрмоалра  вфдлзк, лджва-
еаыфз ла рд, цм  гмкрмоалр кає лау-
кмвзи прунілщ.  

Сйіг увагу ла і рдокілмймгіфлу 
кмйіжіы, яка кіпрзрщпя в фапрзлі ндо-
хіи пр. 70  ГПК гд кіпрярщпя гва рд-
окілз: «дкпндор ж нзралщ ноава» ра  
«дкпндор у гайужі ноава», цм кмед  
прарз нозфзлмы лдгмодфлзт гзпкупіи 
у гмпнмгаопщкмку пугі. 

Ндмбтіглм ла жакмлмгавфмку оів-
лі взжлафзрз нмлярря «дкпндор ж нз-

ралщ ноава». З уієы кдрмы номнмлу-
єкм абжау ндохзи фапрзлз ндохмї 
пр. 70 Гмпнмгаопщкмгм номудпуайщлм-
гм кмгдкпу Укоаїлз взкйапрз в ракіи 
одгакуії:  

«1. Як дкпндор ж нзралщ ноава 
кмед жайуфарзпя мпмба, яка кає лау-
кмвзи прунілщ і є дкпндормк у гайужі 
ноава».  

Взкйагдлд бафдлля гдякзт ном-
бйдк гмпнмгаопщкмгм номудпуайщлмгм 
жакмлмгавпрва, якд кіпрзрщ багарм 
лдужгмгедлмпрди ра номрзоіфщ, ла 
лаху гукку, лд вігнмвігає лахмку 
уявйдллы гіяйщлмпрі гмпнмгаопщкзт 
пугів, цм нмродбує угмпкмлайдлля 
гмпнмгаопщкмгм номудпуайщлмгм жакм-
лмгавпрва. 

 
 
 

Список використаних джерел 
 

1. Пом влдпдлля жкіл гм Гмпнмгаопщкмгм номудпуайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз, 
Цзвійщлмгм номудпуайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз, Кмгдкпу агкіліпроарзвлмгм пугмфзл-
прва Укоаїлз ра ілхзт жакмлмгавфзт акрів: Закмл Укоаїлз віг 3 емврля 2017 ом-
ку//Вігмкмпрі Вдотмвлмї Рагз. – 2017. – № 48. – Ср. 436. 

2. Козкілайьлзи кмгдкп Укоаїлз: Закмл Укоаїлз віг 5 квірля 2001 омку // 
Вігмкмпрі Вдотмвлмї Рагз. – 2001. – № 25-26. – Ср. 131. 

3. Кмгдкп Укоаїлз ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля: Закмл Укоаїлз віг 
7 гоугля  1984 омку // Вігмкмпрі Вдотмвлмї Рагз Укоаїлпщкмї РСР. – 1984. – № 51. 
–  Ср. 1122. 

4. Пзйзндлкм П. Д. Тоугмвд ноавм Укоаїлз: Куоп йдкуіи / П. Д. Пзйзндлкм. 
– Лщвів: «Війщла Укоаїла», 1996. – 159 п. 

5. Лзвхзу Р. З. Тоугмвми гмгмвмо / Р. З. Лзвхзу, Б. М. Чубаип. – М. : 
Наука, 1986. – 172п. 

6. Сноава № 12/115-12/5: нмпралмва Взцмгм гмпнмгаопщкмгм пугу Укоаїлз 
віг 12 фдовля 2013 омку [Ейдкромллзи одпуоп]. – Рдезк гмпруну: 
//http://vgsu.arbitr.gov.ua/docs/28_4246450.html 

7. Сноава № 6-146уп12: нмпралмва Вдотмвлмгм Сугу Укоаїлз віг 12 гоугля 
2012 омку [Ейдкромллзи одпуоп]. – Рдезк гмпруну: http://www.viaduk.net/ 
clients/vsu/ vsu.nsf   

8. Маокп К. Ддбарш нм нмвмгу жакмла м коаед йдпа / Маокп К., Элгдйщп Ф. – 
М.: Смф.  – 2-д зжг. – Т. 1. – 723 п.  

9. Кмлпрзрууія  Укоаїлз  віг  28  фдовля  1996  омку // Вігмкмпрі  Вдотмв-
лмї Рагз. – 1996. – № 30. – Ср. 141. 

10. Свірйзфлзи О. Отмомла ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі у пвірйі пугмвмї одсмо-
кз в Укоаїлі / О. Свірйзфлзи // Пубйіфлд ноавм. – 2017. – №4. – С. 88–94. 

11. Пом урвмодлля Взцмгм пугу ж нзралщ ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі: Укаж 
Поджзгдлра Укоаїлз №299/2017 віг 29 вдодпля 2017 омку [Ейдкромллзи одпуоп]. – 
Рдезк гмпруну: www.president.gov.ua/documents/2992017-22722 

12. Свярмуькзи О. Д. Сугмва вйага в Укоаїлі: Акруайщлі нзралля одсмо-
кувалля / О. Д. Свярмущкзи // Поавм Укоаїлз. – 2010. – №5. – С. 30–39. 



Публiчне право № 1 (29) (2018)   
 

 

 

 

 

 

 

202  

13. Куфдоук Н. В фмку номбйдка Взцмгм пугу ж ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі / 
Н. Куфдоук // Дукка ыозпра [Ейдкромллзи одпуоп]. – Рдезк гмпруну:  https:// 
espreso.tv/news/2017/10/05/v.chomu.problema. vyschogo. sudu.z. intelektualnoyi. 
vlasnosti.dumka/yurysta 

14. Свірйзфлзи О. П. Поавм ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі: Пігоуфлзк / 
О. П. Свірйзфлзи. – К.: НУБіП Укоаїлз, 2015. – 355 п. 

15. Пом пугмупроіи і праруп пуггів: Закмл Укоаїлз віг 2 фдовля  2016 омку// 
Вігмкмпрі Вдотмвлмї Рагз. – 2016. – № 31. – Ср. 545. 

16. Пом лаукмву і лаукмвм-рдтліфлу гіяйщліпрщ: Закмл Укоаїлз віг 26 йзпрмна-
га 2016 омку //  Вігмкмпрі Вдотмвлмї Рагз. – 2016. – № 3. – Ср. 25. 

 
 

 
 

Свірйзфлзи О. П., Суйік В. В. Пом гдякі номбйдкз угмпкмлайдлля гмпнмгао-
пькмгм номудпуайьлмгм жакмлмгавпрва 
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йдлля гмпнмгаопщкмгм номудпуайщлмгм жакмлмгавпрва. 
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В прарщд оапкошваырпя мргдйщлшд вмномпш, пвяжаллшд п номбйдклшкз вмномпа-
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лмпрщ, тмжяипрвдллшд пугш, нурз одхдлзя, пмвдохдлпрвмвалзд.  
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