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ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КОЛА ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ  
У СПРАВАХ ПРО НАДАННЯ НЕПОВНОЛІТНІЙ ОСОБІ 

ПОВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ 

 
За загальним правилом фізична особа набуває повної цивільної діє-

здатності з досягненням повноліття, тобто з вісімнадцяти років (ст. 34 
ЦК України) [1]. Однак, в нормах цивільного законодавства передба-
чаються і інші випадки набуття повної цивільної дієздатності, фізич-
ною особою, яка недосягла повноліття, а саме:  

1)  з моменту реєстрації шлюбу неповнолітньою особою (ч. 2 ст. 34 
ЦК України); 

2)  якщо неповнолітня особа працює за трудовим договором, а та-
кож записана матір'ю або батьком дитини (ч. 1 ст. 35 ЦК України). 

3)  якщо неповнолітня особа бажає займатися підприємницькою ді-
яльністю та з моменту державної реєстрації її як підприємця набуває 
повної цивільної дієздатності (ч. 3 ст. 35 ЦК України). Отже, на підс-
таві вище наведеної норми необхідно зазначити, що законом не перед-
бачається право звернення до суду неповнолітньої особі з заявою про 
надання повної цивільної дієздатності особи, яка бажає займатися під-
приємницькою діяльністю. З цього приводу Г.Я. Трипульський зазна-
чає, що «…це положення є похідним з ч. 3 ст. 35 ЦК України, яка 
встановлює, що повна цивільна дієздатність може бути надана фізич-
ній особі, яка досягла шістнадцяти років і яка бажає займатися підп-
риємницькою діяльністю. Але на відміну від ч. 2 вказаної статті у да-
ному випадку не передбачена можливість надання повної дієздатності 
за допомогою рішення суду» [2, с. 53]. 

Розгляд справ про надання повної цивільної дієздатності неповно-
літній особі розглядається в окремому провадженні та є новелою циві-
льного процесуального законодавства України (ст.ст. 242-245 ЦПК 
України) [3].  

З заявою про надання неповнолітній особі повної цивільної  
дієздатності, може звернутися сама неповнолітня особа, яка досягла 
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шістнадцятирічного віку у випадках, встановлених ЦК України, за 
умови відсутності згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальника  
(ч. 1 ст. 242. ЦПК України). Таким чином відповідно до цивільного 
процесуального законодавства єдиним суб’єктом, який має право на 
звернення до суду у справах про надання неповнолітній особі повної 
цивільної дієздатності є фізична особа, яка досягла шістнадцятирічного 
віку та бажає набути повну цивільну дієздатність.  

Відповідно до ч. 1 ст. 38 ЦПК України заявники та інші заінтересо-
вані особи в справах окремого провадження (крім справ про усинов-
лення) можуть брати участь у цивільній справі особисто або через 
представника. Однак, розглядаючи особливості розгляду справ про 
надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, необхідно 
зазначити, що така справа буду розглядатись в судовому порядку в то-
му випадку, якщо немає згоди батьків (усиновлювачів) або піклуваль-
ника, якщо ж немає такої згоди їх інтереси будуть суперечити інте-
ресам неповнолітньої особи. На підставі цього можна зробити висно-
вок, що вище наведені особи не можуть виступати законними предста-
вниками, а будуть приймати участь у справі як заінтересовані особи, та 
наводити аргументи щодо недоцільності надання неповнолітній особі 
повної цивільної дієздатності. 

Щодо договірного представництва, то у теорії цивільного процесуа-
льного права існують різні точки зору. Так, одні вважають, що в даній 
категорій справ можливе представництво за дорученням [4, с. 345; 
3, с. 54]. Інші протилежної точки зору [5, с. 467]. Вважаємо за необхід-
не потримати останню точку зору, оскільки відповідно до цивільного 
законодавства України особа, яка виступає довірителем у договорі  
(дорученні) повинна мати повну цивільну дієздатність, тому неповно-
літня особа немає права на складання договору (доручення) щодо за-
хисту її інтересу представником в суді. 

У розгляді справи про надання неповнолітній особі повної цивіль-
ної дієздатності участь представника органів опіки та піклування є 
обов'язковою (ст.244 ЦПК України). Орган опіки та піклування має 
надати до суду висновок у справі, в якій повинен обґрунтувати свою 
думку щодо доцільності надання неповнолітній особі повної цивільної 
дієздатності. 

Здійснивши аналіз чинного законодавства та доктрини права, необ-
хідно зазначити, що у справах про надання неповнолітній особі повної 
цивільної дієздатності заявником є сама неповнолітня особа, а заінте-
ресованими особи у справі є батьки або один з них, опікун, піклуваль-
ник, усиновлювачі. 
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РОЗВИТОК ГАРАНТІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ СТОРІН  
ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЦІЇ  
У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ  

 
Основна увага науковців та практичних працівників останніми ро-

ками зосереджена на питаннях розвитку способів альтернативного ви-
рішення спорів (далі – способи АВС) без належного опрацювання вза-
ємозв’язку їх із судовою формою захисту (винятки складають лише 
роботи окремих дослідників, наприклад О.С. Ткачука [1]). Слід вказа-
ти, передусім, на роботи таких дослідників, як А.В. Гайдук, В.С. Балух, 
А.П. Гаврилішин, В.П. Козирєва, О. Козляковська, Н.А. Мазаракі, 
В.Ю. Полатай, Ю.Д. Притика, В.В. Рєзнікова, Ю.В. Розман. Водночас, 
ані у вказаних роботах, ані у більш ранніх роботах дослідників, таких, 
як Н.Д. Бондаренко-Зелінська, Н. Вознюк, У. Воробель, О. Гойко, 
С. Голдберг, С.В. Ківалов, М.Е. Морозов, О.М. Спектор, В. Тильчик 
та інших висвітлена вище проблематика не дістала належної уваги.  

О.С. Ткачук у своєму монографічному дослідженні «Проблеми реа-
лізації судової влади в цивільному судочинстві» (2016 р.) приділяє зна-
чну увагу питанням співвідношення застосування способів АВС (у то-
му числі медіації) та цивільного судочинства. Зокрема, вказується на 
три моделі медіації, що виділяються за критерієм інтегрованості медіа-
ційних процедур у судове провадження: сепарована, флуктуаційна та 
інтегрована [1, с. 493-494]. Аналіз положень проекту Закону України 
«Про медіацію» від 17.12.2015 р. № 3665 (далі – проект Закону України 
«Про медіацію») свідчить про застосування флуктуаційної моделі меді-
ації у цивільному судочинстві [2]. Підтримуючи в цілому положення 


