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Частину Другу статті 55 Конституції України необхідно розуміти так, що кожен, тобто
громадянин України, іноземець, особа без громадянства має гарантоване державою право
оскаржити в суді загальної юрисдикції рішення, дії чи бездіяльність будь-якого органу державної
влади, органу місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, якщо громадянин України,
іноземець, особа без громадянства вважають, що їх рішення, дія чи бездіяльність порушують або
ущемлюють права і свободи громадянина України, іноземця, особи без громадянства чи
перешкоджають їх здійсненню, а тому потребують правового захисту в суді.

Такі скарги підлягають безпосередньому розгляду в судах незалежно від того, що прийнятим
раніше законом міг бути встановлений інший порядок їх розгляду (оскарження до органу,
посадової особи вищого рівня по відношенню до того органу і посадової особи, що прийняли
рішення, вчинили дії або допустили бездіяльність).

(пункт 1 резолютивної частини)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки
Дзюби Галини Павлівни щодо офіційного тлумачення частини другої статті 55 Конституції
України та статті 248-2 Цивільного процесуального кодексу України (справа громадянки Дзюби
Г.П. щодо права на оскарження в суді неправомірних дій посадової особи) від 25 листопада 1997
року № 6-зп/1997

Конституційне право на суд

http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/6-zp.rtf


«У судах першої та апеляційної інстанцій спостерігається
гострий кадровий дефіцит. Нестача суддів зумовлює значне
навантаження суддів, які здійснюють правосуддя.
За перший квартал 2021 року на розгляд 4 864 повноважних
суддів місцевих та апеляційних судів надійшло 1 007 133 справи,
розглянуто 892 407 справ.
За 2020 рік на розгляд 4 991 повноважного судді місцевих та
апеляційних судів надійшло 3 675 932 справи, розглянуто 3 510 209
справ.»

член Вищої ради правосуддя Світлана Шелест під час ІХ 
Міжнародного судово-правового форуму 

15.06.2021

Ситуація з навантаженням у судах

https://hcj.gov.ua/news/kadrovyy-deficyt-negatyvno-vplyvaye-na-dostup-do-pravosuddya-svitlana-shelest


 Досудовий

 Судовий

Цивільний процесуальний кодекс (ЦПК)

Господарський процесуальний кодекс (ГПК)

Кодекс адміністративного судочинства (КАСУ)

Механізм врегулювання спору



За загальним правилом спори між фізичними
особами або спори, де відповідачем виступає фізична
особа.

Цивільний процесуальний кодекс 
(ЦПК)



За загальним правилом спори між юридичними
особами або спори, де відповідачем виступає
юридична особа.

Господарський процесуальний 
кодекс (ГПК)



За загальним правилом спори з органами державної
влади, метою яких є захист порушених прав як
фізичних, так і юридичних осіб, а відповідачем є
суб’єкт влади (орган державної влади, орган
місцевого самоврядування, орган, якому делеговано
функцію держави, також і ОДВ, який прийняв рішення
на реалізацію своїх управлінських функцій (спори про
закупівлі за бюджетні кошти))

Кодекс адміністративного 
судочинства (КАСУ)



ЦПК і ГПК

Сторони вживають заходів для досудового 
врегулювання спору за домовленістю між собою або 
у випадках, коли такі заходи є обов’язковими згідно 
із законом.

Особи, які порушили права і законні інтереси інших 
осіб, зобов’язані поновити їх, не чекаючи 
пред’явлення претензії чи позову.

(ст. 16 ЦПК України, ст. 19 ГПК України, ст. 17 КАСУ)

Досудовий
механізм врегулювання спору



ЦПК і ГПК

Позовна заява повертається Позивачу, якщо до заяви 
не додано доказів вжиття заходів досудового 
врегулювання спору у випадку, коли такі заходи є 
обов’язковими згідно із законом. 

(п. п. 4 п.3 ст. 141 ЦПК України, п. п. 6 п. 5 ст. 174 ГПК 
України)

Досудовий
механізм врегулювання спору



КАСУ 

Позивач не надав доказів звернення до відповідача
для досудового врегулювання спору у випадках, в
яких законом визначено обов’язковість досудового
врегулювання, або на момент звернення позивача із
позовом не сплив визначений законом строк для
досудового врегулювання спору (п. п. 4 п.4 ст. 169
КАСУ)

Досудовий
механізм врегулювання спору



ЦПК і ГПК

При вирішенні питання про розподіл судових витрат
суд враховує дії сторони щодо досудового вирішення
спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом
під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на
якій такі дії вчинялися. (п.п. 4 п. 3 ст. 141 ЦПК України,
п. п. 4 п. 5 ст. 129 ГПК України, п .п. 4 п.9 ст. 139 КАСУ)

Судові витрати



 Наявність порушеного права 

 Дотримання позовної давності

 Сплата судового збору

Умови для звернення до суду



 Яке право порушено?

 Ким моє право порушено?

 Яким чином має право порушено?

 Які наслідки порушення мого права?

 Яким чином задоволення позову призвиде до
відновлення мого порушеного права?

Наявність порушеного права мого 
права?



 Я звернувся до суду, хоча відсутнє моє порушене
право.

 Я обрав не того відповідача.

 Відсутній причинно-наслідковий зв’язок між дією
мною обраного Відповідача і наслідком для мене.

 Відсутні негативні наслідки для мене.

 Я хочу аби правочин було визнано недійсним, але
аби до мене не застосовувалась реституція.

Типові помилки – відмова у 
задоволенні позову



 Заборона суперечливої поведінки (venire contra factum
proprium)

 Слова договору повинні тлумачитися проти того, хто їх
написав (verba chartarum fortius accipiuntur contra
proferentem)

 Вживання права на зло не допускається

 Зловживання процесуальними правами призводить до
програшу

Право на зло, шикана, зловживання 
процесуальними правами  як спосіб 

програти спір



Строк, у межах якого особа може звернутися до суду з
вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

За загальним правило позовна давність в Україні 3 роки
(1095 днів).

Є виключення, для прикладу:
- 3 місяці за КАСУ, у випадку досудового врегулювання 

спору.
- 6 місяців для визнання електронних торгів недійсними.

Позовна давність



Плата за те, що Суд розгляне позов.

ЗУ «Про судовий збір»

Платиться за кожну окрему позовну вимогу.

Несплата судового збору призводить до залишення заяви 
без розгляду.

Існує для вимог майнового характеру і немайнового 
характеру.

Є верхня гранична межа.

Є нижня гранична межа.

Судовий збір



Захист честі гідності, ділової репутації або вимога про 
спростування недостовірної інформації

Дифамаційні спори



Рішення ЄСПЛ у справі «Лінгенс проти Австрії» 

«необхідно розрізняти факти та оціночні судження.
Існування фактів можна довести, а правдивість
критичного висловлювання не підлягає доведенню.
Вимога доводити правдивість критичного
висловлювання є неможливою для виконання і порушує
свободу на власну точку зору, що є фундаментальною
частиною права, захищеного статтею 10 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод 1950
року».

Дифамаційні спори

https://ips.ligazakon.net/document/MU50K02U?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01


Публічна особа, в цьому випадку позивач, вступаючи на
такого роду посаду та обираючи такий кар'єрний шлях,
повинен бути готовий та погодився до прискіпливої уваги з
боку суспільства, в тому числі в грубій формі. Суд зазначає,
що суспільство має право на отримання суспільно
важливої інформації для контролю за діяльністю та
приватним життям осіб, що здійснюють функції держави,
задля формування власної думки, що формується на
підставі різноманітних фактів та думок. А тому Демчині П.
В. відмовлено в задоволенні касаційної скарги.
Демчина Павло Володимирович & Шабунін Віталій
Вікторович (справа № 757/22307/17)

Дифамаційні спори

https://verdictum.ligazakon.net/document/82261626?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01


 Правильно визначити відповідача

 Визначити це був факт або суб’єктивна думка

 Публічний та суспільний інтерес

 Має бути чіткий причинно-наслідковий зв’язок між 
сказаним та порушеним правом

 Не можна використати аби скасувати підозру

Дифамаційні спори



Базові принципи

 Рішення про обрання переможцем в досудовому 
порядку оскаржується до Антимонопольного 
комітету

 За загальним правилом юрисдикція КАСУ

 Не можна зупиняти закупівлю у якості 
забезпечення позову

 Не можна забезпеченням позову вирішити спір

Спори щодо оскарження закупівель 
за бюджетні кошти



Типові ілюзії

 Визнання вже укладеного та частково виконаного
договору недійсним

 Зупинення дії договору через забезпечення позову

 «Зірву закупівлю через суд, а потім заставлю
заключити договір зі мною»

Спори щодо оскарження закупівель 
за бюджетні кошти



У справі, що розглядається, спірні правовідносини виникли у зв`язку з відсутністю інформації
щодо делегування аудитором свого голосу на з`їзді аудиторів та відсутністю кворуму на з`їзді,
таким чином, предмет спору пов`язаний не з виконанням відповідачем делегованих владних
повноважень, а із необхідністю захисту позивачем права на законне проведення внутрішньо-
організаційних заходів АПУ, оскільки рішення, прийняті за результатом проведення останніх,
можуть впливати на права та інтереси позивача як аудитора.

Правовідносини у даній справі виникли у зв`язку із захистом цивільного права на участь у
неприбутковій організації [Аудиторській палаті України].

З огляду на це, вказаний спір щодо визнання протиправним та скасування рішення з`їзду
аудиторів України № 1 від 18 травня 2019 року не пов`язаний із захистом прав, свобод чи
інтересів позивача у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб`єктів владних
повноважень, що виключає його розгляд у порядку адміністративного судочинства.

Постанова КАС ВС від 25.05.2021 640/1315/20.

Спори з АПУ



Орган суспільного нагляду за аудиторською
діяльністю забезпечує здійснення нагляду і несе
відповідальність за нагляд за дисциплінарними
провадженнями щодо аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності, які здійснюють обов’язковий
аудит фінансової звітності

( п.п. 5 п. 4 ст. 15 ЗУ про аудит та фінансову звітність)

Окремі питання дисциплінарної 
практики



Аудиторській палаті України, за умови що її організаційна структура
унеможливлює виникнення конфлікту інтересів, делегуються повноваження
здійснення дисциплінарних проваджень щодо суб’єктів аудиторської
діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності, крім
суб’єктів аудиторської діяльності, які здійснюють аудит фінансової звітності
підприємств, що становлять суспільний інтерес.
( п.п. 4 п. 5 ст. 15 ЗУ про аудит та фінансову звітність)

Дисциплінарне провадження стосовно аудиторів та суб’єктів аудиторської
діяльності (крім суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право
проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес) здійснюється Радою Аудиторської палати
України.
( абз. 2 п. 3 ст. 42 ЗУ про аудит та фінансову звітність)

Окремі питання дисциплінарної 
практики



До повноважень Ради нагляду належать прийняття 
рішення про порушення дисциплінарної справи щодо 
аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності

(п. п. 9 п.4 ст. 16 ЗУ Про аудит та фінансову звітність)

Окремі питання дисциплінарної 
практики



 невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків;
 недотримання вимог незалежності суб’єкта аудиторської діяльності;
 порушення міжнародних стандартів аудиту;
 ухилення суб’єктів аудиторської діяльності від проведення перевірки з 

контролю якості та/або невиконання рекомендацій, наданих за 
результатами проведення перевірок з контролю якості;

 порушення вимог цього Закону щодо повноти, достовірності та 
своєчасності подання відомостей про аудитора та суб’єкта аудиторської 
діяльності для оприлюднення у Реєстрі;

 порушення інших обов’язків, визначених цим Законом.
( п. 5. ст. 42 ЗУ про аудит та фінансову звітність)

Професійні проступки аудитора



 попередження, що вимагає від аудитора та суб’єкта аудиторської 
діяльності, відповідального за порушення, припинення неприйнятної 
поведінки або усунення порушення та утримання від будь-яких подібних 
повторних дій;

 зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової 
звітності або обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес, на строк від одного місяця до трьох років;

 офіційна заява Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю 
або Аудиторської палати України про невідповідність аудиторського 
звіту вимогам Закону;

 накладення штрафу на аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності;
 виключення аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності з Реєстру.

( п. 6. ст. 42 ЗУ про аудит та фінансову звітність)

Види покарань



 Бездоганна ділова репутація

 Право на працю

 межі дисциплінарної відповідальності

 Склад дисциплінарного проступку

 Істотність проступку

 Механізм захисту в суді у випадку притягнення до 
дисциплінарної відповідальності САД

Окремі питання дисциплінарної 
практики



Дякую!


