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КонститУЦійна реФорма  
У сФері ЦивільноГо правосУДДЯ  

та ЇЇ вплив на Цивільне сУДочинство

Гусаров К. В.,
завідувач кафедри цивільного процесу

Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

оКремі питаннЯ сУДовоГо захистУ  
Цивільних прав піД час провеДеннЯ 

антитерористичноЇ операЦіЇ в УКраЇні

П’ятидесятирічний ювілей кафедра цивільного процесу Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого зустрічає у складний для держави час. 
Незаконна анексія Автономної Республіки Крим з боку Російської Федерації, про-
ведення антитерористичної операції в окремих регіонах Донецької та Луганської 
областей викликає виникнення проблем, пов’язаних із судовим захистом цивільних 
прав та охоронюваних законом інтересів, зокрема стосовно спірних цивільних право-
відносин, що склались на тимчасово окупованих територіях.

Упродовж 2014–2016 рр. в межах розглядання вказаних проблем відбувалися 
науково-практичні заходи, предметом яких були обговорення вищевказаних проблем. 
Слід відмітити високий рівень таких заходів, зокрема семінару у м. Святогірську 
Донецької області, котрий проводився у квітні 2016 р. Апеляційним судом Донецької 
області та присвячувався проблемам судового захисту прав тимчасово переміщених 
осіб, а також «круглого столу» на тему «Гарантії здійснення права власності та його 
захист в особливих умовах», що відбувся 10 червня 2016 р. у м. Києві у приміщенні 
Верховного Суду України.

Держава Україна та національне законодавство, зокрема цивільне процесуаль-
не, не були готові до таких викликів новітньої світової історії, як врегулювання 
процедури вирішення цивільних справ в умовах збройних конфліктів у нещодавно 
мирній та квітучій Україні, на території якої з 20 лютого 2014 р. триває антитеро-
ристична операція (ч. 2 ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 
15 квітня 2014 р. № 1207-VII). Практиці Європейського суду з прав людини відомі 
випадки розгляду справ, пов’язаних із відновленням порушених прав постраждалих 
осіб внаслідок військових втручань Туреччини, Російської Федерації, Азербайджа-
ну тощо при порушенні збройним шляхом суверенітету Республіки Кіпр, Молдови, 
Вірменії відповідно (наприклад, рішення по справах «Кіпр проти Туреччини», 
«Ілашку та інші проти Молдови та Росії», «Тімішев проти Росії», «Саргсян проти 
Азербайджану»).
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Статтею першою Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінально-
го провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції» від 12 серп-
ня 2014 р. № 1632-VII змінена територіальна підсудність цивільних справ, підсуд-
них розташованим у районі проведення антитерористичної операції, – місцевими 
загальними судами, апеляційними судами, що визначається головою Вищого спе-
ціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Разом з тим, 
незважаючи на наявність численних вітчизняних нормативних актів, що регламен-
тують ті чи інші правовідносини, пов’язані з проведенням антитерористичної 
операції, кількість яких була підрахована О. Первомайським [1, c. 301, 302], за-
лишаються невирішеними низка питань, пов’язаних з доступом до правосуддя 
з боку суб’єктів правовідносин, що мешкають на тимчасово окупованих територі-
ях, допустимості певних засобів доказування у цивільному процесі, належним 
повідомленням про час та місце розгляду справи осіб, які беруть участь у справі, 
однак мешкають на вказаних територіях, а також виконання на теренах останніх 
актів правосуддя, ухвалених вітчизняними судами, належне інформування суб’єктів 
цивільних правовідносин про ухвалені рішення стосовно їх прав, обов’язків та 
інтересів.

Н. Ю. Сакара справедливо зазначає, що одним з елементів доступності право-
суддя є можливість безперешкодного звернення будь-якої заінтересованої особи до 
суду [2, с. 61]. Проте зміна територіальної підсудності судів цивільної юрисдикції, 
про що мова йшла вище, у зв’язку з неможливістю здійснювати правосуддя окреми-
ми судами в районі проведення антитерористичної операції, ускладнює реалізацію 
заінтересованими особами права на звернення до суду відповідно до вимог ст. 6 
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і відповідних норм 
національного права. Можливість звернення до належного суду з боку осіб, що меш-
кають на тимчасово окупованих територіях України, ускладнюється і відсутністю 
можливості реалізувати право на судовий захист з допомогою поштового зв’язку 
з причини його відсутності у зазначених районах. С. В. Васильєв у зв’язку з цим 
пропонує введення у цивільне процесуальне законодавство інституту договірної 
(добровільної) підсудності. Мета цього виду підсудності, на його думку, полягає 
в улагодженні судового порядку захисту цивільних прав у більш зручний спосіб. 
Сторони краще, ніж будь-хто інший, знають, в якому саме суді їм найзручніше за-
хищати свої інтереси. Тому було б неправильно надмірно обмежувати свободу сторін 
у виборі місця розгляду спору [3, с. 407, 408].

Відсутність поштового сполучення з тимчасово окупованими територіями ви-
кликає ускладнення у належному повідомленні учасників цивільного процесу про 
час та місце розгляду справи. Разом з тим на необхідність належного повідомлення 
учасників процесу про необхідність явки до суду звертає суд касаційної інстанції 
цивільної юрисдикції. При цьому, як вказується в Ухвалі Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 31 серпня 2015 р. в спра-
ві № 6-24063ск15, причини повторної неявки процесуального правового значення не 
мають, оскільки це положення закону (ч. 3 ст. 169 ЦПК України) спрямоване на до-
тримання розумних строків розгляду справи і недопущення зловживання своїми 
процесуальними правами та правами інших осіб, які з’являються до суду [4, п. 17]. 



12

З метою використання максимальних можливостей для інформування учасників 
процесу про вчинення процесуальних дій судами апеляційних інстанцій на власних 
веб-сайтах розміщується інформація щодо розгляду цивільних справ стосовно осіб, 
яким не надіслано кореспонденцію, адресовану одержувачам населених пунктів 
Автономної Республіки Крим, м. Севастополь, Донецької та Луганської областей. 
Лише судова палата у цивільних справах Апеляційного суду Донецької області, що 
розташована в м. Бахмут, містить 474 таких оголошень [5].

Аналізуючи як судову практику, що склалась у зв’язку з вищевказаними 
обставинами, так і цивільне процесуальне законодавство (статті 74–77 ЦПК 
України), автор вважає за необхідне висловити підтримку практики вищевка-
заних судів у наведених прикладах. Інша річ, що подібне інформування не 
можна вважати таким, що здійснене відповідно до цивільного процесуального 
законодавства. Проте іншим чином інформувати учасників процесу про час та 
місце проведення певних процесуальних дій уявляється ускладненим. Виходя-
чи із зазначеного, доцільно запропонувати законодавче закріплення в якості 
однієї з форм належного повідомлення вказаних суб’єктів, інформування котрих 
у передбачених нині формах за правилами цивільного процесуального законо-
давства є ускладненим з причин проведення антитерористичної операції, роз-
міщення інформації про час та місце вчинення процесуальних дій на офіційних 
веб-сайтах органів судової влади.

На жаль, обмежений обсяг цієї роботи не дозволяє дослідити повною мірою 
проблематику, пов’язану із судовим розглядом цивільних справ в умовах прове-
дення антитерористичної операції. Окремої уваги потребують питання віднов-
лення втраченого судового провадження та, як зазначалось, допустимості доказів 
з огляду на вимоги частин 2, 3 ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав 
і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території Украї-
ни», особливості апеляційного, касаційного оскарження рішень по цивільних 
справах, питання ефективності судових рішень на тимчасово окупованих тери-
торіях та деякі інші.
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