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кандидат юридичних наук 

демократичної, соціальної, правової 

як задекларовано в Конституції України, 

визначення місця і ролі особистості в си-

:-:спільних відносин, забезпечення ефективно

прав, свобод та законних інтересів людини 

-."--" ... nJvina. У зв' язку з цим важливого значення 

гляду справ, пов' язаних зі зміною правового 

фізичної особи. Слід зауважити, що в умовах 

-держави така зміна має відбуватись у поряд

~оже максимально гарантувати захист прав 

~:-ес·ів фізичних осіб. 

процесуальний кодекс України 

-ЦПК) розширив перелік справ окремого про

в тому числі пов' язаних зі зміною право

~о..-...-n.rrvфізичної особи, до яких можна віднести 

про обмеження цивільної дієздатності фізич-

~ и, визнання фізичної особи недієздатною та 

цивільної дієздатності фізичної особи; 

неповнолітній особі повної цивільної 

_ """'....,.,. про визнання фізичної особи безвісно 
або оголошення їі померлою; про уси-

дитини або повнолітньої особи. Надання 

особі повної цивільної дієздатності та 

розгляду цих справ до судової юрисдикції 

у вітчизняному законодавстві (ст. 35 Ци
кодексу України; далі - ЦК; ст. 234 ЦПК). 

~'-'-=>V'DYlYl статус - це комплексна правова ка

складовими якої є: цивільна правоздатність, 

дієздатність' та обсяг суб' єктивних прав, 
шrересів та відповідних обов'язків суб'єкта 

Як відмічає Н.І. Матузов, правовий статус 

категорія фіксує основи правового стана-

· Теорія государства и права . Курс лекций І Под ред. Н.И. Матузова, 

1997.- С. 231-238; Витру к Н . В. Статусличности в nолитической сис· 

'lолитология . - М., 1993- С. 152; В о е в оди н Л .Д . Юридический статус 

Учебное пособие. - М., 1997. - С. 304. 

вища громадянина у суспільстві та охощтює, перш за 

все, невід'ємні права і свободи людини 2
• В.В. Блаже

єв, погоджуючись із таким визначенням правового 

статусу особи, зазначає, що правоздатність та дієздат

ність створюють багаторівневу структуру правового 

статусу громадянина, в той час як система персоніфі

кованих прав та обов' язків - його індивідуалізуючі 

елементи, які дають змогу визначити правовий статус 

кожного громадянина окремо 3. 

Цивільна дієздатність як складова правового ста

тусу є, таким чином, однією з основних властивостей, 

що характеризує особистість у правовій державі та 

суспільстві. Її набуття в повному обсязі традиційно 
пов'язується в праві з досягненням особою певного 

віку. Проте ще римське право передбачало спеціальну 

процедуру звільнення дитини від батьківської влади, 

відому як процедуру емансипації. У зарубіжному пра

ві, відмічає С.В. Буткіна, по сьогодні термін «еманси

пація» зберіг своє первісне значення і трактується як 

звільнення особи від опіки та піклування з боку бать

ків або інших уповноважених осіб і набуття нею здат

ності своїми діями набувати права та обов'язки, тобто 

повної цивільної дієздатності 4
• Розгляд справ про на

дання неповнолітній особі повної цивільної дієздат

ності, інакше кажучи, про емансипацію, здійснюється 

в порядку окремого провадження, що зумовлено їх 

матеріально-правовою природою. Предметом вимоги 

у справах про емансипацію є надання неповнолітній 

особі повної цивільної дієздатності, тобто зміна її пра

вового статусу, не пов'язана із вирішенням спору про 

право, що виключає їх розгляд за правилами позовно

го провадження (ч. 6 ст. 235 ЦПК). 

' Див: Мат у з о в Н.И. Правовая система и личность.- Саратов, 1987.- С. 71-75. 
3 Див.: Б л а же е в В . Д. Особое производство по гражданскимделам, связанним с измене

ним nравового статуса гражданина.- Автореф .... дис. канд. юр. наук. - М., 1991 .- С. 9. 

• Див.: Буткина С.В. Змансиnация : проблемЬІ и nерсnективЬІ // Хозяйство и пра· 

во. -1999.- N9 7. -С. 37-40. 
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Основною ознакою при визначенні цивільної діе

здатності є те, що вона становить собою складовий 

елемент цивільної правосуб'єктності, й тому значною 

мірою впливає на правовий статус фізичної особи. 

Формула цивільної дієздатності закріплена в законі. 

Так, згідно зі ст. ЗО ЦК цивільну дієздатність має осо

ба, яка усвідомлює значення своїх дій та може керува

ти ними. Цивільною дієздатністю особи є їі здатність 

своїми діями набувати для себе цивільних прав і само

стійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями 

створювати для себе цивільні обов' язки, самостійно 

їх виконувати та нести відповідальність у разі їх не ви

конання. Виходячи з цього цивільну дієздатність слід 

розуміти як відповідний правовий стан фізичної осо

би, зумовлений сукупністю притаманних їй певних 

властивостей, які свідчать про їі здатність усвідом

лювати значення своїх дій та керувати ними, своїми 

діями набувати для себе цивільних прав і самостійно 

їх здійснювати, а також своїми діями створювати для 

себе цивільні обов' язки , самостійно їх виконувати та 

нести відповідальність у разі їх невиконання . Саме 

такий підхід до розкриття правової природи та сут

ності цивільної дієздатності дає змогу ставити питан

ня щодо їі наявності або відсутності у фізичної особи, 

обсягу, підстав та порядку набуття та обмеження. 

За загальним правилом, повну цивільну дієздат

ність відповідно до чинного законодавства набуває 

фізична особа, яка досягла повноліття, тобто вісім

надцяти років (ст. З4 ЦК). У передбачених законом 

випадках повна цивільна дієздатність може бути 

надана особі до досягнення нею повноліття . Перш 

за все, відповідно до ч. 2 ст. З4 ЦК у разі реєстрації 
шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, 

вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту 

реєстрації шлюбу. В цьому випадку окремої процеду

ри надання особі повної цивільної дієздатності закон 

не встановлює. Крім того, ч. З ст. З5 ЦК передбачено, 

що фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, за 

наявності письмової згоди батьків (усиновлювачів), 

піклувальника або органу опіки та піклування може 

бути зареєстрована як підприємець. У цьому разі фі
зична особа набуває повної цивільної дієздатності з 

моменту державної реєстрації їі як підприємця, тоб

то також без проведення відповідної процедури на

дання особі повної цивільної дієздатності в судовому 

або позасудовому порядку. 

Відповідно до ч. 1 ст. З5 ЦК повна цивільна діє
здатність також може бути надана особі, яка досягла 

шістнадцяти років і працює за трудовим договором, 

а також неповнолітній особі, яка записана матір'ю 

або батьком дитини. Слід відмітити, що при наяв

ності mкьмової згоди батьків (усиновлювачів або пі

клувальника) надання повної цивільної дієздатності 

з цих підстав здійснюється органом опіки та піклу

вання за заявою неповнолітньої особи, яка працює 

за трудовим договором або записана матір'ю або 

батьком дитини. 
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До суду ::1 такою нимшрю заінтересован= 

ба може звернутись у випадку відсутності зг 

значених в законі суб' єктів (батьків , vсинові!К::::.ё=-1 

піклувальника) щодо надання їй повної 

дієздатності органами опіки та піклування з 

передбачених законом (ст. 242 ЦПК, ч . 2 ст. ЗS 

Згодою батьків щодо надання неІrІОІЗН<)ШІ:=sаІІІІ 

повної цивільної дієздатності слід розуміn. 

обох батьків (матері та батька), оформлену 

мовій формі, за умови, що обидва живі та 

них не позбавлений батьківських прав. Отж, 

батьків має вважатися відсутньою, якщо хоч 

батьків заперечує проти надання неповнолітЕ 

тині повної цивільної дієздатності або з тих ЧJ 

причин не надав до органів опіки та 

згоди в письмовій формі. У той же час згоду 

з батьків слід визнати достатньою щодо над 

повнолітньому повної цивільної дієздатно 

другий з батьків позбавлений батьківських 

знаний недієздатним, помер, оголошений по~=

або визнаний безвісно відсутнім . 

При цьому наявність або відсутність 

батьків не слід розцінювати як обов' язковJ -
юридичного складу, необхідного для над 

повнолітньому повної цивільної дієздатно 

звертається увага в юридичній літературі =. 
чена обставина має враховуватись як обов' 

елемент встановленого законом судового 

судового порядку надання неповнолі 

цивільної дієздатності. 

Звернутись із зазначеною вимогою до 

тересована особа може, на наш погляд, т 

падку відмови органу опіки і піклування 

повну цивільну дієздатність. Це твердження 

ся на положеннях, закріплених у ч. З ст. 1 
відно до яких рішення органів державної 

органів місцевого самоврядування щодо .-~а,~....,. 

вільних прав та інтересів на підставах та у 

встановлені законом, не є перешкодою для 

за їх захистом до суду. 

Відмова органу опіки і піклування у на.:=.:• 

повнолітній особі повної цивільної · 
бути оскаржена за правилами адмuлстраnш~• 

дочинства, на що науковці звертають увагу 

Деякі вчені-юристи дотримуються ду?> 

з якою визначення юрисдикції суду щодо , 
справ про надання неповнолітній особі п -
вільної дієздатності має здійснюватися на 

положень ст. 124 Конституції, де закріпле 
цип необмеженої судової юрисдикції, тоб 
рення юрисдикції судів на всі 

виникають у державі. Крім того, з 

' Див. : Б у тк и на С. В , З а з на ч. прац я . - C. Sl . 

' Ди в. наnр.:Л ус nен и к Д . Д . Настільна кни га професій ного судді nри 
справ. Зразки nроцесуальних документів : Науково-практичний комента;:. -
(. 345. 



постанови Пленуму Верховного Суду України 

листопада 1996 р. N2 9 <<Про застосування Кон
України при здійсненні правосуддя», відпо-

до якого суд не вправі відмовити особі в при

позовної заяви чи скарги лише з тієї підстави, 

- вимоги можуть бути розглянуті в досудовому 

робиться висновок щодо права особи на 

звернення з вимогою про надання 

цивільної дієздатності до суду, тобто без по

~::щьоr·о звернення до органу опіки і піклування, 

числі й з тих підстав, що неповнолітня особа 

зазначеного, пропонується викласти 

в.же~ннш ст. 35 ЦК у відповідності з конституцій
принципом, закріпленим ст. 124 Конституції ї. 

аІО твердження Є, ЩОНаЙменше, дискусійНИМИ. 

цесуальній літературі зазначається, що при 

-.тu"r·r·· згоди батьків (усиновлювачів) або піклу-

-.:nuКlВ з вимогою про надання повної цивільної 

_....:rruгГ\r·т• на підставі ч. З ст. 35 ЦК особа звернути
суду не може, оскільки це не передбачено ЦПК . 
такий підхід щодо вирішення цього питання 

-<>tJюu більш обГрунтованим з таких підстав. 

rідно з Концепцією вдосконалення судівиицтва 

~ердження справедливого суду в Україні від

до європейських стандартів, затвердженою 

Президента України від 10 травня 2006 р. 

l/2006, цивільне судочинство слід розгляда

послугу держави щодо вирішення приватно-

-Рішенні від 25 грудня 1997 р. 2 9-зп (у справі 

-.:=!>н:енням жителів міста Жовті Води) щодо офі-

тпумачення статей 55, 64, 124 Конституції, 
ий Суд зазначив, що положення Кан

треба розуміти так, що кожному гаранту-

захист прав і свобод у судовому порядку, і суд 

відмовити у правосудді, якщо громадянин 

іноземець, особа без громадянства вважа

о їх права і свободи порушені або порушу

створено або створюються перешкоди для 

~-и~·ац,н або мають місце інші порушення прав 

Відмова суду у прийнятті позовних та ін

в, скарг, оформлених відповідно до чинного 

вства, є порушенням права на судовий за

е не може бути обмежене. Юрисдикція судів, 

їх повноваження вирішувати спори про право 

правові питання, поширюються на всі право

и, що виникають у державі. 

Суд України у правових позиціях 

_.JV''"u'Dv відзначав, що наведене конституційне 

•:ення щодо права кожного на судовий захист, 

::са СЯ, Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний ко-

2006, - С. 62&---627; Б уткин а СВ , Зазнач. праця . - С. 54-55. 

е ни к Д .Д. Настільна книга арофесійного судді при розгляді цивільних 

неможливості його обмеження (статті 55, 64 Консти
туції) та поширення судової юрисдикції на всі право

відносини, які виникають у державі (ст. 124 Основ
ного Закону), означає, насамnеред, що провадження 

в порядку цивільного судочинства здійснюється за 

всіма вимогами, які не є предметом розгляду інших 

видів судочинства, а також, що недодержання існу

ючого порядку попереднього позасудового розгляду 

деяких спорів, сам собою не може бути підставою для 

позбавлення особи права на судовий захист. Разом з 

тим Верховний Суд України відмітив, що ці положен

ня Конституції не звільняють заінтересованих осіб 

від обов'язку звертатися за вирішенням відповідних 

питань до компетентного органу і не знімають обме

жень щодо кола осіб, які можуть звертатися до суду 

за захистом прав та інтересів інших осіб 9• 

Отже, вказуючи на необмеженість судової юрис

дикції, йдеться, насамnеред, про спірні правовідно

сини, вирішення спорів про право та інших право

вих питань стосовно взаємних прав та обов'язків 

суб' єктів, що випливають з цих відносин, тобто зо

середжено увагу на захисті саме порушених, неви

знаних або оспорюваних прав чи інтересів фізичних і 

юридичних осіб, інтересів держави . • 
В юридичній літературі у зв' язку з цим також 

звертається увага на те, що зі змісту статей 15, 17 ЦПК 
випливає, що суди розглядають, передусім, справи зі 

спорів про право. Справи, де відсутній спір про пра

во, законодавець вилучає із судової юрисдикції чи 

встановлює спрощений порядок їх розгляду, тобто 

відсутність спору про право між сторонами унемож

ливлює звернення до суду 10
• Крім, зрозуміло, випад

ків, коли це передбачено безпосередньо законом. При 

цьому спором про право розуміються розбіжності 

між юридично заінтересованими особами з приводу 

суб' єктивних прав, свобод чи інтересів, що виникли 

за відсутності можливості їх реалізації без рішення 

суду, та заявлені до вирішення в певному порядку, 

встановленому законом 11
• 

Окреме провадження в системі цивільного судо

чинства є встановленою законом судовою процеду

рою, яка зумовлена особливостями об' єкта та спосо

бу судового захисту, а також як наслідок, специфікою 

предмета судової діяльності. В ш,-ремому проваджен

ні спір про право не розглядається. Спір про право, 

який вирішується в порядку позовного провадження, 

призводить до того, що суд згідно з ч. 6 ст. 235 ЦПК 
залишає заяву без розгляду і роз'яснює заінтересова

ним особам, що вони мають право подати до суду по-

' Див" Правові гюз ї до розгляду судами окремих категорій цивільних справ, 1, За· 
гальні ПОЛО><еІ'НЯ ВІЛьноrо процесуального законодавства // Бюлетень законодавства 
і юридичноіnра України, - 1998,- N<>S, - С. 124, 

•о Див" омаров В . В ., Радченко ПгІ ., (а кара Н . Ю, Цивільна юрисдикція та 

підсудність Теорія та практмка судової діяльності: Науково·практичний посібник, - К, 

2007 . -С. 10. 

' Див" Мат ме вс ки й М.Д. Спор о праве в советском гражданеком процессе: Автореф ... 
ДІ'(.канд.юр. наук. - М. 1978. - С. ІЗ. 
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зов на загальних підставах. Згідно з ч. 1 ст. 234 ЦПК 

в порядку окремого провадження розглядаються ци

вільні справи про підтвердження наявності або від

сутності юридичних фактів, що мають значення для 

охорони прав та інтересів особи, або створення умов 

здійснення нею особистих немайнових чи майнових 

прав або підтвердження наявності чи відсутності не

оспорюваних прав. 

Закріплений ст. 234 ЦПК перелік справ, що роз

глядаються за правилами окремого провадження, 

на думку деяких авторів, не є вичерпним 12
• З цим 

можна погодитись тільки зробивши певні уточнен

ня. Згідно з ч. 3 ст. 234 ЦПК у порядку окремого про

вадження можуть розглядатися, крім зазначених у 

цій статті, інші справи у випадках, встановлених за

коном, тобто якщо це прямо передбачено відповід

ними нормами права. Отже, перелік справ окремого 

провадження є умовно відкритим. Таким чином, за 

правилами окремого провадження цивільні спра

ви мають розглядатися виключно у випадках та за 

умов, передбачених законом. 

Відсутні, на наш погляд, підстави й для визна

ння попереднього розгляду справи як встановле

ного законом позасудового порядку надання особі 

повної цивільної дієздатності. Закон передбачає дві 

автономні процедури надання неповнолітній особі 

повної цивільної дієздатності залежно від наявності 

чи відсутності згоди на це батьків (усиновлювачів) 

або піклувальника. За наявності згоди цих суб' єктів 

надання неповнолітній особі повної цивільної діє

здатності віднесено законом до юрисдикції органів 

опіки та піклування, при їі відсутності - до юрис

дикції суду. Підкреслимо, що закон не пов'язує роз

гляд справи у суді з їі попереднім розглядом орга

нами опіки та піклування, а навпаки - розмежовує 

юрисдикційні повноваження зазначених органів з 

урахуванням певних обставин. 

Не можна погодитися також з тим, що порядок 

надання повної цивільної дієздатності особі, яка 

бажає займатися підприємницькою діяльністю, є 

аналогічним тому, що передбачено у випадку, коли 

особа, яка досягла шістнадцяти років, працює за 

трудовим договором або в разі, коли неповнолітня 

особа записана матір'ю або батьком дитини 13• Від

повідно до ч. 3 ст. 35 ЦК фізична особа, яка досягла 
шістнадцяти років, набуває повної цивільної дієз

датності з моменту державної реєстрації їі як під

приємця, за наявності письмової згоди на це батьків 

(усиновлювачів), піклувальника або органу опіки та 

піклування. За логікою законодавця неповнолітня 

особа юже бути зареєстрована як підприємець та 

займатися підприємницькою діяльністю тільки за 

наявності письмової згоди на це зазначених у законі 

12 Див. наnр.: Л у с n е и . • Розmяд цквільних сnрав судом nершої інстанцїі. - Х., 

2006. - с. 46. 
13 Див.: Фурс а С.Я . Зазнач. пра - 2006. - С. 627. 
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суб'єктів. При відсутності такої згоди неповн::.::ііІ8 

особа не має можливості реалізувати своє vс.-

займатися підприємницькою діяльністю, v ... ,ru._.:w,.. 
виключає вирішення питання в будь-якому по:~• 

При цьому навряд чи можна стверджувати, 

кому випадку порушуються права неІПОІзн<ші:::;:;:а4 

в тому числі право на судовий захист. 

відповідно до закону підприємництво 

стійна, ініціативна, систематична, на власний 

господарська діяльність, що здійснюється суб' 

господарювання (підприємцями) з метою доаr;;::JІІІІ 

ня економічних і соціальних результатів та 

ня прибутку (ст. 42 Господарського кодексу 

З урахуванням цього, в юридичній літературі 

шується, що для того, щоб займатися ШJJДJJИІ~:!:ІІ 

кою діяльністю потрібний досвід, якого в н 

його розумової та моральної зрілості, дUШІ>НІС':J~ 

пов' язана з власним ризиком, він, за загалью 

вилом, займатися не повинен, оскільки це мо---

звести до порушення його майнових прав 14
• 

Відмітимо також, що законодавством різ 

їн можливість надання особі із зазначеної 

повної цивільної дієздатності та порядок опv'---""'~ 

цього питання регулюється неоднаково. Так 

відно до статей 27, 28 Цивільного кодексу г,.,_,_.,__. 

Федерації емансипованим може бути непо,вн:а::::::8 

якому виповнилося шістнадцять років, якщо 

згодою батьків (усиновителів) чи піклув .. , .. ,и-.
ймається підприємницькою діяльністю. Зак 

ство Франції та Іспанії, звідки, як зазнач 

уковці, запозичений сучасний інститут '-•••an ...... ....,. 

навпаки, не передбачає такі обставини як 

для набуття повної цивільної дієздатності. 

того, емансиповані неповнолітні за загалью 

вилом вважаються здатними, як і повнолітні, _ 
дій цивільного життя, крім права бути КОІМеJУ.:<18 

ми, позичати гроші або відчужувати своє 

майно, торговельні заклади, об'єкти особm 

ності без дозволу своїх батьків, а за їх 

без дозволу свого піклувальника 15
• 

Таким чином, згідно з чинним 

України набуття неповнолітнім повної ЦИІВL/ІЬІ~..І 

здатності із зазначених обставин пов' язуєть 

том реєстрації його як підприємця, що може 

ватися тільки за письмовою згодою пере;!!Ь<!~• 

законі суб' єктів в позасудовому порядку. 

такої згоди слід трактувати як відсутність у 

тю, що взагалі виключає розгляд питання прс 

сипацію із зазначених підстав. Отже, в ап.""''""-'-• 

випадку може йтися лише про доцільність DЦJ"'""---

" Див.: Б і чу к Л .А. Щодо набуття неnовнолітніми nовної цивільної дієзда 

чий часоnис Донецького університету.- 2000.- N9 2(5). - С. 56. 

15 Див.: Зени н И.А. Гражданское и торговое nраво каnиталистических стра.- -
С.42-43 . 



ї юрисдикції розгляду справ про надання 

mільної дієздатності неповнолітньому, який 

~шатися підприємницькою діяльністю, та 

відповідних змін у чинне законодавство. 

Рхідність більш чіткого визначення юрис

а повноважень суду та порядку розгляду 

~rорії справ окремого провадження зумов

юж певними труднощами, які виникають у 

практиці. Так, суд розглянув заявлені вимо

юльнив їх, ухваливши рішення про надання 

·тній особі повної цивільної дієздатності та 

права на укладання шлюбу на підставі того, 

11шк перебуває з матір'ю своєї майбутньої 

фактичних шлюбних відносинах, бажає до 

!ННЯ дитини зареєструвати шлюб та разом з 

>Ю її виховувати 16
. 

ому випадку суд розглянув дві вимоги та о би

юльнив за одних і тих самих підстав. Проте 

нути увагу на те, що надання неповнолітній 

вної цивільної дієздатності та надання дозво

ІІадання шлюбу є самостійними категоріями 

ремого провадження. 

ювідно до ст. З5 ЦК за рішенням суду повна 

1 дієздатність може бути надана неповноліт
і, яка записана матір 'ю або батьком дитини. 

е може мати місце тільки після народження 

ІЗ. умови, що батьки не перебувають у шлюбі, 

соби матір'ю або батьком дитини в порядку, 

1еному законом, та за відсутності згоди від

' суб'єктів щодо надання цій особі повної ци
ієздатності органами опіки та піклування. 

ю на шлюб згідно з ч. 2 ст. 2З Сімейного ко
раїни (далі- СК) може бути надано за рі

суду особі, яка досягла чотирнадцяти років, 

1е встановлено, що це відповідає її інтересам. 

суду, яким неповнолітній особі надано пра

юб, є підставою для його реєстрації в органах 

їі актів цивільного стану. В цьому разі фізич

, яка не досягла повноліття, набуває повної 

ї дієздатності з моменту реєстрації шлюбу 

З4 ЦК) . Окремої процедури надання особі 

~вільної дієздатності, як вже зазначалося, в 

ладку не передбачено. 

~ чином, закон визначає різні підстави для 

права на укладання шлюбу та надання не

Ю:й особі повної цивільної дієздатності, пе

різні правові наслідки, які з цим пов' язані, 

)ЖЛИВЛЮЄ рОЗГЛЯД зазначених ВИМОГ В ОДНО

щженні та зумовлюе необхідність ветанов

ремого порядку їх розгляду. 

док розгляду справ про надання неповно

обіповної цивільної дієздатності регламен

:таттями 242-245 ЦПК. Порядку розгляду 
о надання дозволу на укладання шлюбу в 

1изначено, тільки встановлено, що такі спра-

Іержинського районного суду м. Харкова . С праваfі" 2/10584. 

ви розглядаються у порядку окремого проваджен- є~~ 

ня (ч. З ст. 2З4 ЦПК). Слід звернути увагу на те, що ~bl 
в цьому випадку обраного законодавчого механізму ~ ~ 
регулювання розгляду справ окремого провадження ~ ~ 
шляхом встановлення порядку розгляду кожної кате- . CJ 

м горії справ законодавець не додержується. Вважаємо ~ 

за необхідне встановити порядок розгляду кожної 

з передбачених ч. З ст. 2З4 ЦПК категорії справ та 

доповнити ЦПК відповідними главами, інакше у су

довій практиці й надалі виникатимуть питання щодо 

порядку їх розгляду. Сподівання на те, що ці питання 

будуть врегульовані у новому ЦПК, про що йшлося 

ще під час його розробки 17
, на жаль, не справдилися. 

Коло суб' єктів, за заявою яких може бути відкри

те провадження у справі про надання неповнолітній 

особі повної цивільної дієздатності, є обмеженим. 

Відповідно до ст. 242 ЦПК із заявою до суду про на
дання повної цивільної дієздатності може звернути

ся тільки сама неповнолітня фізична особа. Звернен

ня із заявою про надання неповнолітньому повної 

цивільної дієздатності будь-яких інших суб'єктів, в 

тому числі зазначених у ч. 2 ст. З та в ч. 1 ст. 45 ЦПК, 
чинним законодавством не передбачено. Не можна 

погодитися із точкою зору, що заява до суду може 

бути подана представником неповнолітньої осо

би за дорученням 18
, оскільки такий висновок супе

речить чинному законодавству (статті ЗО, З2, З4 ЦК; 

ч. 1 ст. 1000 ЦК; п. 2 ч. 1 ст. 1008 ЦК; статті 29; 242 

ЦПК). Науковці з цього приводу зауважують, що фі

зичні особи, які беруть участь у договорі доручення 

як довіритель та повірений , обов'язково мають бути 

повністю дієздатними, вони здійснюють вольові дії, 

спрямовані на настання певних юридичних наслід

ків, тому їх повна дієздатність є необхідною умовою 

дійсності договору 19
• Таким чином, оскільки зако

ном не передбачено будь-яких винятків стосовно 

ситуації, яка розглядається, то мають діяти загальні 

правила та застосовуватися відповідні норми права. 

Слід зауважити, що згідно зі ст. 242 ЦПК право 
на звернення до суду із заявою про надання повної 

цивільної дієздатності мають неповнолітні особи, 

які досягли шістнадцятирічного віку. Проте аналіз 

ст. З5 ЦК, якою закріплені підстави надання неповно

літній особі повної цивільної дієздатності, свідчить про 

диференційований підхід законодавця до вирішення 

цього питання. Досягнення фізичною особою шіст

надцятирічного віку необхідне у випадку звернення 

неповнолітньої особи до суду з відповідною заявою на 

підставі того, що вона працює за трудовим договором. 

Пояснюється ця вимога закону тим, що за загальним 

правилом, встановленим трудовим законодавством, 

" Див" Сімейний кодекс випробування практикою // Юридическая Газета . - 14 грудня 
2006. 
11 Л ус пен м к Д.Д. Настільна книга профе<ійного судді при розгляді цивільних справ. -
с. 345. 

" Див.: вільне nраво України: Підручник: У 2 т. І За ред. В.І. Борисової та ін . - К., 2004. -
. 2. - С. 307-ЗОВ. 
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прийняlїя на роботу осіб молодше шістнадцяти років 

не допускаєrься (ст. 188 Кодексу законів про працю 
України). Коли підставою для надання повної цивіль

ної дієздатності є запис неповнолітньої особи матір'ю 

або батьком дитини, то звернутися до суду із заявою 

можуть, на нашу думку, неповнолітні особи, які мають 

відповідний статус. Згідно із ст. 6 СК неповнолітньою 
особою вважаєrься дитина у віці від чотирнадцяти до 

вісімнадцяти років. Права та обов'язки матері, батька 

і дитини rрунтуються на походженні дитини від них, 

засвідченому державним органом реєстрації актів 

цивільного стану в порядку, передбаченому законом 

(стаlїі 121, 125, ч. 2 ст. 126 СК). Неповнолітні батьки 
M::IJfYТ'h Т::ІJ<і Ж ПІ]::ІВ::І Т::І nnnR' Sf'IJ<И ТII() J;r() JЛ"[ТИНИ. , ЯК і П()

ВНОЛіТНі батьки (ст. 156 СК). 
Викладене дає підстави для висновку, що на

буттн повно'( цивільно·( )І,іЄз)І,атності із зазначених. 

підстав закон не пов'язує із досягненням фізичною 

особою шістнадцятирічного віку. Отже, звернутися 

до суду із заявою про надання повної цивільної ді

єздатності на підставі ст. З5 ЦК можуть неповнолітні 

особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, 

які записані матір'ю або батьком дитини, за умови, 

що вони не перебувають між собою у шлюбі. З ураху

ванням цього ст. 242 ЦПК необхідно , на наш погляд, 

узгодити з ч. 1 ст. З5 цк. 

Заява неповнолітньої особі про надання повної 

цивільної дієздатності подається в суд за місцем й 

проживання. Відповідно до ст. 29 СК місцем про
живання фізичної особи є житловий будинок, квар

тира, інше приміщення, придатне для проживання 

в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному 

населеному пункті, в якому фізична особа проживає 

постійно, переважно або тимчасово. Фізична особа, 

яка досягла чотирнадцяти років, вільно обирає собі 

місце проживання, за винятком обмежень, які вста

новлюються законом. Фізична особа може мати кіль

ка місць проживання, тому заява може бути подана 

ДО суду За ОДНИМ іЗ НИХ. 

За формою та змістом заява має відповідати пе

редбаченим в законі вимогам (статті 119, 24З ЦПК). 
Отже, заява має бути складена в письмовій формі 

та містити: найменування суду, до якого заява по

дається, ім 'я, прізвище та по батькові заявника, 

його місце проживання, зміст вимоги, викладання 

обставин, які підтверджують здатність неповноліт

нього за рівнем свого розвитку самостійно своїми 

діями набувати цивільні права і створювати для 

себе цивільні обов'язки, дані про те, що неповно

літня особа працює за трудовим договором або за

писана матір'ю чи батьком дитини, а також перелік 

документів, що підтверджують ці факти та додають

ся до заяви. Відповідно до загальних правил цивіль

ного судочинства при поданні заяви має бути спла

чено судовий збір у порядку і розмірі, встановлені 

Декретом Кабінету Міністрів України від 21 січня 
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що це підтверджують. Невиконання цих 

не процесуальні наслідки, передбачені • 
З метою забезпечення правильного 

ного розгляду справи суддя після відкр1 

дження у справі зобов'язаний відповідн 

цивільного процесуального законодавства 

всі необхідні дії з підготовки справи до C\~::as::J• 

гляду. Передусім, він має визначити пре 

вання та коло необхідних для розгляду ....... _.__.._ 

зів. Важливим є залучення до справи 

осіб, тому суддя має визначити їх 

тус та повідомити цих осіб про місце й ч -
справи, а осіб, участь яких є обов'язково 

кати І,Т\1 с~ повісткою. 

Розгляд справи про надання 

повної цивільної дієздатності суд здій 

тю заявни.ка, OJI,<юro чи. обох. бю:ьків 

або піклувальника, а також органів о 

вання. Участь таких органів у розгляді цих 

обов'язковою (ст. 244 ЦПК) . Орган опіки та 

має взяти участь у справі за своєю ініціативо 

залучений судом для надання висновку що_ 

ної вимоги в межах своїх повноважень на 

ст. 45 ЦПК. Недотримання судом при ро:зглк=::. J!:ІІІ 

цієї вимоги є підставою для скасування piinet>il• 

го процесуального права, що впливають на 

справи по суті. Тому, в випадку неявки пре::;;:::І• 

органів опіки та піклування в судове зас:Ш:3• 

повинен відкласти розгляд справи. Вбача 

урахуванням характеру заявленої вимоги 

никата заінтересованих осіб (батьків, VCJIOHJ:<:;;311111111 

піклувальників) слід також визнати 

закріпленням цього у законі. 

Заявником в цій категорії справ є неи:::ІВІІІІІ 

особа, яка звертається до суду з вимогою 

їй повної цивільної дієздатності. Заявникю 

бути як громадяни України , так і іноземці -
без громадянства, що випливає із з 

жень чинного законодавства (ст. 41 О ЦПК) . 

1 
Заінтересованими особами в окре~f 

вадженні визнаються такі суб'єкти, на 

обов'язки яких може вплинути рішення у 

інтересонаними особами у цих справах іІі:: 

батьків, усиновлювачів або піклувальників.. 

з наданням неповнолітній особі повної дІ·tєз:::z:::~• 

перелічених суб' єктів втрачаються стосов 

ні повноваження. Так, згідно із п. З ч. 1 
разі надання неповнолітній особі повної 

дієздатності піклування над нею 

У батьків, а також усиновлювачів (закон L\1 
ва і покладає обов'язки щодо дитини, ю-.-у 

но вили, у такому ж обсязі, який мають і v...~ .... ....,... 

ч. З ст. 2З2 СК), припиняються ПОІВН<)важе·Б6•_11 

бачені, зокрема, частинами 2, З ст. З2 ЦК 
згоди на здійснення неповнолітньою особою 

правочинів тощо). 



1ет доказування у справі становлять, перш 

идичні факти, що відповідно до ст. 35 ЦК є 
для надання неповнолітній особі повної 

- дієздатності, тобто досягнення фізичною 

евиого віку та укладання з ним трудового до

, запис неповнолітньої особи в порядку, пе-

му :~аконом , матір'ю або батьком дитини . 

· багато юристів підтримують слушну, з на

І зору, думку, що при вирішенні цих справ 

~~ дослідження у суді мають бути, крім того, 

Рбставини, а саме: рівень зрілості неповно-

риси його характеру, звички, психічний та 

-~ стан, раціональність використання коштів 

ядження ними тощо. Неповнолітня особа, 

~ом, повинна мати відповідний ступінь ро

юральної та психологічної зрілості й свідо

. .1ають їй змогу самостійно сформувати своє 
іІення щодо здійснення належних їм прав та 

mtx обов'язків. Загальна освіта, розвиток на

ніки сприяють більш ранньому набуттю розу

'бностей , які мають значення для волевияв-

е рівень їх у кожного неповнолітнього різний 

є у процесі постійного формування 20
• На 

цього М.В . Антакольська справедливо відзна

широкого підходу до розуміння емансипації 

·тнього не повинно бути , бо це може спричи

wення прав неповнолітнього 21
• rрунтовною 

чка зору, відповідно до якої для визначення 

, . ової, психічної та моральної зрілості непо

r.оrо слід залучати до участі у справі фахівців у 

Dtхології та педагогіки 22
. 

І ЧИНОМ, МОЖНа ЗробИТИ ВИСНОВОК, ЩО ДЛЯ 

особі повної цивільної дієздатності неда

всгановити тільки зазначені у ст. 35 ЦК фак
.::rячи з визначення цивільної д ієздатності 

особи, предмет доказування у цих справах 

~ також факти, які свідчать про наявність у 

lітньої особи волі , рівня зрілості та свідомос

Іrніх для здійснення дій , спрямованих на на

І:вільних прав та обов'язків, та про їі здатність 

вати наслідки цих дій і нести самостійну 

13JІЬність. 

n1, що складають предмет доказування, ма-

11 доведені під час судового розгляду. Заявник 

~есовані особи мають подати до суду необ

кази. У процесуальній літературі відмічаєть-

L\Ш можуть бути копія трудового договору 

ny) або трудова КНІ;lЖКа, свідоцтво про на

ІІЯ дитини, де неповнолітня особа записана 

або батьком дитини, документи про осві

rір заробітної плати або інших доходів, стан 

с а С.Я . Зазнач . праця . -С.б28; К у знєцова l.M. ЗначениеГКРФдлясо
В..tЯ семейного законодательства // НовЬІй гражданский кодекс России 

• законодательство: Сб . ст. под ред. Ю.П . Орловского. - М., 1995. - С. 87; 
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здоров'я та наявність майна, характеристика з місця 

навчання або роботи, довідки про те, що особа не пе

ребуває на обліку унаркологічному чи психіатрично

му диспансері тощо 23
• 

За результатами розгляду справи суд ухвалює 

рішення, яким задовольняє або відхиляє вимогу за

явника про надання йому повної цивільної дієздат

ності. Слід відмітити , що відмова суду у наданні не

повнолітній особі повної цивільної дієздатності не 

є перешкодою для повторного звернення до суду з 

такою вимогою через певний проміжок часу, оскіль

ки не виключається зміна обставин, що може істот

но вплинути на вирішення цього питання. У разі 

задоволення заявленої вимоги неповнолітній особі 

надається повна цивільна дієздатність з дня набран

ня рішенням суду законної сили. Відповідно до ч. 4 
ст. 35 ЦК надана неповнолітній особі повна цивільна 
дієздатність поширюється на усі цивільні права та 

обов 'язки . При цьому необхідно звернути увагу на 

те , що особа , яка набула повної цивільної дієздатнос

ті, зберігає статус неновналітньої особи. Цей факт 

певною мірою зумовлює обсяг наданої особі дієздат

ності, тому що неповнолітня особа не може набувати 

прав, які відповідно до закону пов'язані з досягнен

ням певного віку. Так, неповнолітня особа, яка набула 

повної цивільної дієздатності, не може бути усинов

лювачем (ч . 1 ст. 211 СК), опікуном або піклувальни

ком (ч. 1 ст. 244 СК) , добровільним представником 

в суді (ст. 40 ЦПК) тощо. Надання неповнолітній 
особі повної цивільної дієздатності має незворотній 

характер. Повна цивільна дієздатність зберігається у 

випадку, коли перестали існувати обставини, за яких 

вона була надана, тобто у разі припинення шлюбу, 

трудового договору або підприємницької діяльності 

(ч . 2 ст. 34; ч . 5 ст. 35 ЦК) . Вважаємо, що зазначене 

правило має діяти й у випадку надання повної ци

вільної дієздатності неповнолітній особі, яка запи

сана матір'ю або батьком дитини, якщо, наприклад, 

запис буде анульовано тощо. Законом це питання 

безпосередньо не врегульовано, але й будь-яких ви

нятків з цього правила не встановлено . 

Рішення суду може бути в передбаченому зако

ном порядку оскаржене заявником та іншими особа

ми, які брали участь у справі. Копія рішення суду про 

надання неповнолітньому повної цивільної дієздат

ності після набрання ним законної сили обов 'язково 

надсилається органу опіки та піклування. З метою 

забезпечення захисту прав та інтересів неповноліт

ньої особи, яка набула повної цивільної дієздатності, 

варто було б встановити обов'язок органів опіки та 

піклування здійснювати контроль щодо здійснення 

такими особами розпорядження цінним майном, від

чужування нерухомого майна, отримання кредитів у 

великих розмірах тощо та закріпити це у законі. 

" див.: у рса С.Я . Зазнач. праця . - С. 54. 
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