
ІІрИНІІИІШ.·Ш 36ИТКіН і нсустоі1ки, T<J.KC СПІІ"НСНН~І J(OIIYCKaJIOCb 3 І-аран

та. Окрсvю CJІi;L :шІІсрсчити 11роти НИ3НаНН}І dc lсgсІаtаІрОІІІоноїсу\1И, 
~Іку І'Щ1ант СІІ .. шчуt-: н р(нмірі 3Gиткін, :шн;шних 6снсфі1~іару ІІЩ1УІІІсн

ням основного зобов'язання, «заз.J:а.:Jегідь визначеними збиткамю> [2, 
с. 4051. Правова конструкція зазца.:Jегі.J:ь визначених збитків на uей час 
nизнасться Господарськи~t кодексо11 України, ст. 225 якого цопускасть
ся попнжеппя сторона~ш цогоnору такого порядку визначепня ронtіру 

3биткіn. Отже, за 11ежа~ш ції Господарського кодексу України таке по
П)іtжснн}І Е НС\ІІОЖJІИНИМ; 

5) ИКІІLО І'Щ1<ІНТ Н~ЮКрС\іІ;ІЮЄ ІІСННі СУ\ІІИ IIJI<J.TCЖiH, }ІКі НіН :юGон\І

ЗУЄТЬСЯ сшштити на користь бенефіuіара, то він :\юже встановити і за
га .. lьну суму, бі .. 1ьшу за яку гарант не повинен сп.:Jачувати за гарантією ні 
3а яких у:\юn (крім сум, сп.:JачуnаІшх гарапто~t nпорядку n.:JасІюї nідпо
nідальпості перец бепефіціаро~t згідно 3 по.:-JожешІЯ:\1 абзацу цругого ст. 
566 UK України). 
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'ІВАІ/К/1/ С. А. 

Націопа.tьшllt упівсрсJпст <<Одеська юрн,:ц-гша акадс:-.lія''· 
)lОІІеН І кафе1 Ір~ІІ111НЇЛhНОІ'() ІІрана, Kd.H)IИ,(<ll Юр111 І~ІЧН~ІХ наук, ,(ОІ(еНТ, 

голова Київського районного суду :-.r. О;::rесп 

ІІР~;дСТ"-ВІІИЦТВО У ЦИВІJІЬІІОМУ ІІРАВІ ТА ЦИВІJІЬІІОМУ 

ПРОЦЕСІ: КРИТЕРІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ 

Поnгий час у uиnільпо-проuесуа.:Jьній науці пануnа .. 1а цумка про 
ІІрСJ(СТ<ІННИІ(ТНО у I(ИHIJihHOMY ІІрОІ~ССІ ~ІК НИіL І(ИНІ;ІhНОІ'О ІІрС;LСТ<ІННИ

ІІІНа [1, с. 39; 2, с. І ІЗ; З. с. 12]. 
До основних вітмінностей uих інститутів можна віднести такі ха

рактерні риси. По-перше, правовідносини, шо ск.:Jадаються ~tіж пред

ставнико~t і цовірите .. 1ем, прецставником і суцо~t у uиві:Jьно~tу проuесі, 
мають різний галу3еnий характер. Праnоnіцпосини ~tіж пре,::rсташшко~t і 

,::ronipитe .. le~t :\tають матеріа .. 1ьно-праnоnий характер і регу.11оються нор-
1\Ш\ІІИ І(ИНіJІhНОІ"О, тру,Т(ОНОІ'О, а,Т(\іІіНіС'І11<ІП1ННОІ'О, Сі\іІсі1НОІ'О І Іра на TOIILO. 

Праноні.іtносини \іІіж ІІрс,т(станю1ком і су,т(о\11 у І(ині;Іьно\іІу ІІрОІ(ссі рс

гу .. lюються нор:vt:а:\'ш циві..1ьного процесуа .. 1ьного права, є циві .. 1ьними 
процесуально-правоВІІ:\'ІИ. 
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По-;(рутс, мста І(ИНіJІnного ІІре,т(станниІ(тна- 3l(і~kнснни ІІраночи

нін та інІІІИХ юриличних J(ій ні;( імені осоGи, ику ІІрслстаншІютn. а ІІро

ІtесушІnноІ·о- 3ахист І Іран та інтерссін ociG, икі Gepyтn участn у СІ Ірані, 
реалізація пре;:rставником процесуальних прав та обов'язків особи, яку 

він пре;:rстав.1яє, в цивільному судочинстві, надання допомоги суду у 

здійсненні праnосу;:rдя. 

По-трете. засоби досягпешrя uілей пре;:rсташш:цтnа у циnL1ьrюму 
процесі rшзпачаються чітко у ЦПК України. у цивільному праnі - як 

11ран~ио, осоGою, ~І ку ІІрелстаН.ІІ~Іютn. 

По-чстнсрте, 11ри Іtині.ІІІ->ному ІІрс;(станництні не може Gути ІІОJ(Ній

ного пре;:rставниuтва (у разі передоручення (ст. 240 ЦК) діє особа, якій 
представник передовірив здійснення дій шодо представництва, а.1е 

nідеутне подnійне предстаnпицтnо ), а n процесі 3акошшй предстаrшик 
може ;:rоручити ne;:rerшя спраnи ;:rогоnірпому пре;:rстаnпикоnі [ 4, с. 93] (ч. 
5 ст. 39 UПК України). 

По-11\Ітс, 11ри І(ині.Іnно_v1у ІІрс;tстанн~штні у ::~;tііkненні юри;шчних 

itii1 Gepc участn ті.Іnки ІІре}(станник. ан І Іроцесі ІІОр}І}\ і3 ІІрС)(станником 

може брати участь і особа, яку представляють (ч. 2 ст. 38 UПК України). 
По-шосте, при циві.1ьному пре;:rставництві повноваження пред

ставника визначаються, як прав:ило, змістом договору ;:rоручення і, від

поnі;:rно, залежать nід nолеnияnлення сторони, а n процесі - пормами 

ЦПК України [5, с. 7]. Неможливість здійснення конкретних процесу
а.ІІІ,них }(ій встаІюшІюстьс}І }~овіритсJІ}І_V1 у }(ові реності (ч. 2 ст. 44 І ~ПК 

УкраЇІІИ). 

По-сnоVІс, ІІрс,т(станник у 11инілnному 11роцссі може ні,т( імені ТОІ'L), 

кою ІІрс;(станлs.н-:, никонунати Gу,т(n-икі ІІроцссуа;Іnні J(іЇ. У цині;ІnноVІу 

ж І Ірані не VІожна нчинити Gy;tn-икi ;(іЇ чсреj ІІрс;(станника (наІІрик;ІаіІ, 

ч. з ст. 1247 UKJ. 
По-восьме, обов'язковою умовою здійснення представництва у 

uиnіrrьному проuесі с наяшrість на.lеЖІІИ:\1 чиrю11 оформлених пошю
nажень чи ;:rоку11ентіn, що підтверджують пошюnажеrшя закошю

го пре;:rсташш:ка, а у шшL1ьпо11У праnі можлше предсташш:цтnо без 
офорМJІСНН}І ІІОННОНаЖСНh. 

ПО-/(СН~ІТС, ІІрСі[СТаННИІІТНО у ІІИНіJІhНОМУ І Ірані ІІрИІІИЮІЕТhС~І 3 І ІрИ

ПИНеННЯМ дії довіреності, договору доручення та у зв'язку інш:им:и ма

теріально-правовими фактами, а цивітrьно-процесуальне представни

цтво - поряд з матеріально-правовим:и і з процесуальними фактами, 

наприкла;:r, з припинеrшям проnаджешrя по спраnі. 

По-десяте, при предсташшцтnі n циnі.1ьrюму процесі предсташшк 
може нетуІІати у ІІранонІіtносини ТІJІnки 13 су,т(ом. 

У ІІИНі.ІІhНОМУ І Ірані НИКОНаННИ ІІре;[СТаННИІ(hКИХ фуНКЦі і~ НСV10ЖJІИ

ВО без вступу представника в правовіднос:ин:и з третіми особами, який 

повинен проінформувати їх про те, що він діє не від свого, а віц чужого 

імені [6, с. 63]; пред'явити третім особам докази факту уповноваження 
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~~ 03Н3~ЇОМИТИ ЇХ 3 о()с~ІПН1 СНОЇХ IIOHHOHIOKeHh [7, С. 2JR]. У ІІИНі.ІІhНО
МУ ІІJЮІ~есі 1Іреі[СТ3ННИК Н3,Т(і.І~ІЕТhС~І [1 іНІІІИVІИ С3VІОСТіЙНИМИ 1Ір3Н3VІИ 
~~ оGон'юкаVІи, GілhІІІістn 3 ~І ких нін :1ло6ун;н-: нііtІюнілно J(O :шкону, не

залежно від волі особи, яку представляє. ] ог.1яду на це представник 

виступає як самостійний суб'єкт права не тільки стосовно особІт, яку 

предстаnляс, але і стосоrшо суду. 
По-одинадцяте, предстаюшком у суді може бути бL1ьш вузьке коло 

суб'сктіn (ст. ст. 40, 41 ЦПК України). 
Ню на ні ocoG.11 и ності 11ре;rстанни 1 (Тна у Іrині.11 nному 11ро1 (есі )((ВНО

JІ~Іютn СТНСр;rжунати. 1110 НОНО не Е р13НОНИ}(ОМ II,ИH\JihHOI"O ІІрС,ІtСТаН

НИЦТВа. Існує ду:мка, що інститут представництва є міжгалузевим чи 

міжгалузевим комп.1ексним інститутоУІ [7, с. 184; 8, с. 129]. Така точка 
·юру ук.ТІадасться в копuепuію, шонабирас обертів у паукоnій .1ітературі 
різних га.1)nей права та теорії права, nідповідно до якої в даний час па 

зміну диференціації приходить інтеграція різних галузей права. 

А1е не ІІрИНС,ІtС ІІ,еЙ ІІІШІХ J(O ТОІ'О, 11(0 ОСО6Л1НОСТі ІІрС,ІtСТ3НЮЩТН<l у 

рвних ІШІУ3~Іх 11рана унемож.ІІІ1Н~І~ІТh нrнначити ІІОН~ІТПІ та сутнн:тh та

кого міжгалузевого інституту? Бі.1ьш логічним було б поєднання видів 

представництва у процесуальних га.1узях права, тому що цей інститут 

в.1астивий всім процесуальним галузяУІ права. Проuесуа.tьні галузі, не

залежно nід існуючих в них ві,;:r:~лішrостей, УІають схожий предмет пра

nового регулоnапня, що регулюс ,;:rіяльпість, спрямовану па здійснення 

ІІравосу;L;Lи. Іlиві.ІІІ,ІІИЙ. І'ОСІю;шрсІ,Ішt1 та алміністративний ІІJЮІ(еси 

реІ'У.ІІЮІОТІ, ІІJЮІLССуа.ІІ,ІІе 1Іре;LСТ31\ІІИ ІІ,ТІЮ ІІраЮ'ИЧІІО і)tеІІП1ЧІІО. 0;LІ ШК, 

СІІе ЦИфі Ка KJH1 УІі H3JI hHOIO IIJIOI ~ес у І-ІІ< Гі.Uу3і, ІНО ОХОІІ~І Юt-; НС Ті~ І hІ<И су;ю

ну ilii-IJІhHiCTh, але Й ,!(OCYJ(OHy, а ТаКОЖ ІІИТ3ННИ ІІрокурорСhКОІ'О H<lГJI~IJ\Y 

:ш pLBC~Il/(YH<lHHИM І<рИVІ\На.ІhНІ·ІХ СІ ІраН, Не і((ВНО~ІИЄ ІІОЄJ(НУН3ТИ ІІреі[

СТаВНИЦТВО у uій галузі з іншими видами представництва у міжгалузе

вий інститут. 

Праnові норми, що регулюють предсташшцтnо у різш-Іх галузях пра
nа, пастільки різноманітні за сnої:\.-І якісним складом, різні за вирішен

ням одrшх і тих же питань предсташшцтnа. його елементів. суб'сктіn, 
о()\-:кті Н та ін., 11~0 ІІОЄJ(Н3ТИ ЇХ ІІі)· І формуJІОЮ «СІІі.ІІ hHOCTi ІІpeJ(rvleTa реІ)'

_ІІЮН3НН5-І» НеМОЖJІИНО. 
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СТарШИЙ НИК..ІU1 ~аЧ 1\ИНіJІhНОІ'О ІІрана, КаН1 \11,'ШТ ЮрИ)\1·1ЧНИХ Наук 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВО І ОХОРОНИ 
МЛЙІІОВИХ ІІРЛВ ІІРИ ОІІІЦІ 

Охоропа майна пі,цопічпого с найnаж:пшішп11 елементом циnільно

праnоnого режиму майна пі;:юпічпого. В с1шу специфіки по~1оження 

підопічних як категорії осіб, праnа і законні інтереси яких с предметом 
осоGшнюї охорони::~ Gоку Jtсржани, ІІІОіЮ їх І\шt1на нстанон.ІюЕтьс~І <:ІІС

цішІІ,ний 110р~щок охорони і ::~астосовую'І'І,с~І .ІЩЩіТКОІ)і 11равові мсхані::~

VІИ 3ахисту їх майноних rrpaн. 

НайбільІІІ бmпькиVІ :ш сr-юїм 3VІістом llO інституту охорони майна 
c;ri;l ннажати комrr;rскс норматинно 3аGс:1ІІсчсних :1ахо,тlін, 3а3начсних у 
ст. 16 ЦК України. Безумовно, способи захисту uивіТІьних прав, явля
ються біТІьш широкою категорією, так як захисту пі;:тягають не тL1ь

ки праnа, пов'язані з no.1o;:riшrя11, користуnюшя11 і розпорядженням 

11айном, а й будь-які інші праr:юмочпості суб'сктіn циnL1r:.rю-пpanonoro 
обороту, :шкрі11лені норVІами ІІрІ1натноІ'О rrpaнa, рі:1ноVІанітність $-!КИХ 

нкраtі :1начна. Ра:юм :1 тим, с.Іі.Іtро:1уVІіти, ІІІ/J, :1 точки ~юру ІlИНілістики, 

охорона майна є не н~о інІІІе, ~Ік 3ахист ш1ні;rьних rrpaн осоGи, яка ншю

діє uим майном на законних пі;:rставах. 

Без сумніву, підопічні, які мають у власності або на іншо:му речо

DО1ІУ праnі пеnне майно, мають у сnоему розпоряджешrі і 1южуть ви
користоnуnати самостійло або через сnо їх законних пре;:rстаnпикіn nci 
інструмеrпи. поn'язапі 3 його охороною, які закріплепі за усіма учас
никами ІІраноні,тtносин н оGJІасті но;нчінни, користунанни і ро3ІІЩ1~І

llЖСНН5-І маtіном. І н 11ьоv1у сенсі ні.іt\1інностсі1 між І Іраноним рсжиvюм 

майна підопічних і інш:их гро:ма;:rян не:\'rає. Однак в силу специфіки по

ложення пі;:юпічних як категорії осіб, права і законні інтереси яких є 

пре;:rметом особливої охоропи з боку ;:rержаnи. а також зага.1ьпим меха

пізмо:\1 1абезпечеппя речоnих праn, шо;:rо майна даної групи суб'сктіn 
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