
ви с ту па ти ос кар жен ня но таріаль ної дії або відмо ва у її вчи ненні, но таріаль но го ак та. Відповідно, не -
обхідним є до сяг нен ня уз го д же ності дій при роз робці та прий нятті змін та до пов нень до нор ма тив но-пра во -
вих актів, що доз во лить уник ну ти не од на ко во го за сто су ван ня норм ма теріаль но го пра ва у су довій прак тиці,
довільно го їх ро зуміння учас ни ка ми цивільних пра вовідно син та спри я ти ме вірно му ви бо ру спо со бу за хи с -
ту прав та інте ресів.
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Ре зю ме

На уко ва стат тя при свя че на вив чен ню пи тань, пов’яза них із виз нан ням вчи не но го но таріусом ви ко нав чо го на пи су та ким,
що не підля гає ви ко нан ню. Ос нов на ува га приділе на аналізу про га лин у нор ма тив но-пра во вих ак тах у цій сфері. 

Клю чові сло ва: но таріус, ви ко нав чий на пис, спосіб за хи с ту.

Ре зю ме

На уч ная ста тья по свя ще на во про сам, свя зан ным с при зна ним ис пол ни тель ной над пи си но таріуса та кой, что не под ле -
жит ис пол не нию. Ос нов ное вни ма ние уде ле но ана ли зу про бе лов в нор ма тив но-пра во вых ак тах в этой сфе ре.

Клю че вые сло ва: но та ри ус, ис пол ни тель ная над пись, спо соб за щи ты.

Summary

The scientific article is sanctified to the study of questions about recognition of notarial special execution, one that is not enforce-
able. Basic attention is spared to the analysis gaps in normatively-legal acts in this area.

Key words: notary, label executive, way to protect.
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О. В. ЦЕ ЛУЙ КО

Оле на Ва леріївна Це луй ко, кан ди дат юри дич них
на ук, до цент Чернігівсько го філіалу Мос ковсь ко го
дер жав но го відкри то го універ си те ту

ЕК С ПЕРТ У ЦИВІЛЬНИХ СПРА ВАХ: ПРА ВО ВИЙ АС ПЕКТ

За час дії За ко ну Ук раїни «Про су до ву ек с пер ти зу» від 25 лю то го 1994 р. № 4038-ХІІ за ко но давчі ак ти,
які ре гу лю ють су до во-ек с перт ну діяльність, та й сам За кон за зна ли суттєвих, прин ци по вих змін. Після прий -
нят тя у 1994 р. ба зо во го нор ма тив но-пра во во го ак та – За ко ну Ук раїни «Про су до ву ек с пер ти зу» на
реалізацію йо го по ло жень Кабіне том Міністрів Ук раїни, Міністер ст вом юс тиції Ук раїни, інши ми міністер -
ст ва ми та відом ст ва ми бу ло прий ня то низ ку нор ма тив но-пра во вих актів, які роз ви ва ють та де талізу ють
поло жен ня цьо го За ко ну. Прак ти ка за сто су ван ня За ко ну підтвер ди ла йо го не обхідність та важ ливість як
базо во го пра во во го ре гу ля то ра відно син у сфері су до во-ек с перт ної діяль ності, але за час, що ми нув, пе ре -
важ на більшість по ло жень цьо го За ко ну не втра ти ла своєї ак ту аль ності, про те ви яв ле но чи ма ло про блем,
вирішен ня яких по тре бує си с тем но го вдо с ко на лен ня та уточ нен ня нор ма тив но-пра во вої ба зи, що ре гу лює
су до во-ек с перт ну діяльність.

Пи тан ня те орії й прак ти ки ви ко ри с тан ня спеціаль них знань у су до чинстві, при зна чен ня й про ве ден ня
су до вої ек с пер ти зи в цивільно му та криміна ль но му про цесі досліджу ва ли ся ба га ть ма відо ми ми вітчиз ня ни -
ми й за рубіжни ми вче ни ми, фахівця ми в га лузі криміналісти ки, ек с пер то логії та криміна ль но го й цивільно -
го про це су. Ба га то про блем них пи тань роз кри то в ґрун тов них пра цях Т. В. Аве р’ я но вої, В. Д. Ар сеньєва,
Л. Є. Ароц ке ра, Р. С. Бєлкіна, Т. В. Вар фо ло меєвої, А. І. Вінбер га, В. Г. Гон ча рен ка, Г. І. Гра мо ви ча, А. В. Ду -
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ло ва, О. О. Ейс ма на, А. В. Іщен ка, Л. М. Карнєєвої, Н. І. Кли мен ко, В. П. Кол ма ко ва, Ю. Г. Ко ру хо ва,
В. К. Ли си чен ка, В. М. Ма хо ва, М. М. Міхеєнка, Ю. К. Ор ло ва, А. Я. Паліашвілі, І. Л. Пе т рухіна, О. Р. Ро -
синсь кої, Т. В. Сах но вої, М. Я. Се гая, З. М. Со ко ловсь ко го, М. С. Стро го ви ча, В. І. Ши ка но ва, О. Р. Шля хо -
ва та ін. 

Ра зом з тим, як свідчать ре зуль та ти про ве де но го ав то ром досліджен ня, стан су час ної юри дич ної на уки
ха рак те ри зує не до стат ня те о ре тич на роз роб леність низ ки про блем, пов’яза них з трак ту ван ням по нят тя ек с -
пер та в цивільно му су до чинстві, що є вкрай ак ту аль ним для су час ної на уко вої те орії й юри дич ної прак ти ки. 

Ме тою да но го досліджен ня є пізнан ня за ко номірно с тей об’єктив ної дійсності, пов’яза них із ви ко ри с -
тан ням спеціаль них пра во вих знань, підго тов кою та про ве ден ням су до вої пра во вої ек с пер ти зи й ви ко ри с тан -
ням її ре зуль татів в су до чинстві.

Для до сяг нен ня за зна че ної ме ти в ході досліджен ня бу ли по став лені й розв’язані такі кон кретні за -
вдання:

– уточ ни ти сутність, роль і місце спеціаль них знань у цивільно му су до чинстві;
– те о ре тич но обґрун ту ва ти су час ний підхід до по нят тя спеціаль них пра во вих знань, що ви ко ри с то ву -

ють ся в інте ре сах су до чин ст ва;
– сфор му ва ти на уко ву по зицію що до мож ли вості про ве ден ня су до вих ек с пер тиз та вис новків

спеціаліста;
– роз кри ти еле мен ти оцінки вис нов ку пра во вої ек с пер ти зи та виз на чи ти мож ли вості йо го ви ко ри с тан -

ня у цивільно му су до чинстві.
Пра во про ве ден ня су до вих будівель но-технічних, то ва ро знав чих, ав то то ва роз нав чих та інших ек с пер -

тиз і ек с перт них досліджень спеціалістів, а та кож зем лев по ряд них робіт на да не ек с пер там відповідно до
стат тей 1, 7, 10, 11 За ко ну Ук раїни «Про оцінку май на, май но вих прав і про фесійну оціноч ну діяльність в
Ук раїні», ст. 10 За ко ну Ук раїни «Про оцінку зе мель», ст. 22 За ко ну Ук раїни «Про зем ле устрій» та інших чин -
них за ко но дав чих актів Ук раїни. 

Згідно зі ст. 53 ЦПК Ук раїни: «Як ек с перт мо же (тоб то зовсім не обов’яз ко во) за лу ча ти ся осо ба, яка
відповідає ви мо гам, вста нов ле ним За ко ном Ук раїни «Про су до ву ек с пер ти зу», і вне се на до Дер жав но го
реєстру ате с то ва них су до вих ек с пертів». (кінець ци та ти)1. 

Згідно зі стат тя ми 7, 9 За ко ну Ук раїни «Про су до ву ек с пер ти зу» «осо ба або ор ган, які при зна чи ли ек с -
пер ти зу, мо жуть (тоб то зовсім не обов’яз ко во) до ру чи ти її про ве ден ня тим су до вим ек с пер там, яких вне се но
до дер жав но го Реєстру су до вих ек с пертів» (кінець ци та ти) а для «про ве ден ня де я ких видів су до вих ек с пер -
тиз, які не здійсню ють ся ви ключ но дер жав ни ми спеціалізо ва ни ми ус та но ва ми,.... мо жуть (тоб то зовсім не
обов»яз ко во) за лу ча ти ся та кож інші фахівці з відповідних га лу зей знань» (кінець ци та ти)2.

Та ким чи ном, су до ва ек с пер ти за та ек с пертні досліджен ня спеціалістів не о бов’яз ко во по винні про во ди -
ти ся ек с пер та ми, які вне сені до Дер жав но го реєстру су до вих ек с пертів.

Згідно з п. 2 до дат ка 5, ви да но го відповідно до ст. 7 За ко ну Ук раїни «Про су до ву ек с пер ти зу» на ка зу
Міню с ту Ук раїни від 15 квітня 1997 р. № 149\7 (на каз за реєстро ва но в Мінюсті Ук раїни 06.05.1997 р. за
№ 166\1970) про ве ден ня будівель но-технічних та ціло го ря ду інших ек с пер тиз і досліджень ви ключ но дер -
жав ни ми спеціалізо ва ни ми ус та но ва ми не здійснюється. 

Ча с ти ною 2 ст. 24 За ко ну Ук раїни від 11 черв ня 2000 р. № 1775-ІІІ «Про ліцен зу ван ня пев них видів гос -
по дарсь кої діяль ності» ви мо гу ліцен зу ван ня су до во-ек с перт ної діяль ності ска со ва но3. До За ко ну Ук раїни
«Про су до ву ек с пер ти зу» відповідні зміни бу ли вне сені За ко ном Ук раїни від 09 ве рес ня 2004 р. № 1992-ІV
«Про вне сен ня змін до За ко ну Ук раїни «Про су до ву ек с пер ти зу». 

От же, су до во-ек с перт на діяльність не по тре бує ліцен зу ван ня.
Ча ст ко воюре дакцієюст.9За ко нуУк раїни«Просу до вуек с пер ти зу»(див.За кон№1992-ІVвід09.09.2004р.),

ска со ва но усі, без ви нят ку, об ме жен ня що до фахівців, які не вне сені до Реєстру су до вих ек с пертів.
Та ким чи ном, згідно з чин ним за ко но дав ст вом:
- су до ва ек с пер ти за та ек с пертні досліджен ня спеціалістів мо жуть про во ди ти ся будь-яким фахівцем,

який має спеціальні знан ня для на дан ня вис нов ку;
- фахівець, який про во дить су до ву ек с пер ти зу та ек с пертні досліджен ня вза галі не зо бов’яза ний ма ти

будь-які дозвільні на це до ку мен ти4.
Ек с перт є цивільною пра во здат ною осо бою (ст. 91 ЦК Ук раїни) і ви ко нує су дові ек с пер ти зи та ек с пертні

досліджен ня спеціалістів згідно з чин ним за ко но дав ст вом Ук раїни:
На підставі от ри ма но го відповідно до За ко ну Ук раїни від 12.07.2001 р. № 2658-III «Про оцінку май на,

май но вих прав і про фесійну оціноч ну діяльність в Ук раїні» Сер тифіка та Фон ду дер жав но го май на Ук раїни
ек с перт мо же про во ди ти досліджен ня за на пря ма ми:

– 1.1. Оцінка не ру хо мих ре чей (не ру хо мо го май на, не ру хо мості), у то му числі ек с перт на гро шо ва оцінка
зе мель них діля нок;

– 1.2 Оцінка ма шин і об лад нан ня;
– 1.3. Оцінка до рожніх транс порт них за собів;
– 1.4. Оцінка літаль них апа ратів;
– 1.5. Оцінка суд но плав них за собів; 
– 1.7. Оцінка ру хо мих ре чей, крім та ких, що на ле жать до ма шин, об лад нан ня, до рожніх транс порт них

за собів, літаль них апа ратів, суд но плав них за собів та тих, які ста нов лять куль тур ну цінність;
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– 2.1. Оцінка цілісних май но вих ком плексів, паїв, цінних па перів, май но вих прав та не ма теріаль них ак -
тивів (крім оцінки прав на об’єкти інте лек ту аль ної влас ності);

– 2.2. Оцінка прав на об’єкти інте лек ту аль ної влас ності5. 
Як що в штаті суб’єкта оціноч ної діяль ності є про фесійні оціню вачі з по вною ви щою технічною або еко -

номічною освітою, які ма ють відповідні кваліфікаційні свідоцтва Фон ду Дер жав но го май на Ук раїни, то
згідно зі ст. 19 За ко ну Ук раїни «Про оцінку май на, май но вих прав і про фесійну оціноч ну діяльність в Ук -
раїні» сер тифікат суб’єкта оціноч ної діяль ності ви дається за на яв ності у штаті суб’єкта гос по да рю ван ня хо -
ча б од но го оціню ва ча, який має кваліфікаційне свідоцтво за на пря ма ми ро бо ти. Будь-які інші об ме жен ня
чин ним за ко но дав ст вом не вста нов лені.

На підставі от ри ма ної відповідно до За ко ну Ук раїни від 11 груд ня 2003 р. № 1378-ІV «Про оцінку зе -
мель» ліцензії Держ зе ма гент ст ва Ук раїни на про ве ден ня зем лев по ряд них робіт згідно з ко да ми Єди но го
ліцензійно го реєстру про во дять такі ро бо ти: 

– 57.01.02 – Ус та нов лен ня на місце вості меж адміністра тив но-те ри торіаль них оди ниць (об ласть, рай он,
місто, рай он у місті, се ли ще, се ло) (крім то по гра фо-ге о де зич них і кар то графічних робіт); 

– 57.01.03 – Скла дан ня схем зем ле у с т рою, роз роб лен ня техніко-еко номічних обґрун ту вань з ви ко ри с -
тан ня та охо ро ни зе мель них ре сурсів адміністра тив но-те ри торіаль них оди ниць; 

– 57.01.04 – Скла дан ня про ектів ство рен ня но вих і впо ряд ку ван ня існу ю чих зем ле во лодінь і зем ле ко -
ри с ту вань; 

– 57.01.07 – Роз роб ку нор ма тив но-технічної до ку мен тації з пи тань зем лев по ряд них, ґрун то вих, ге о бо -
танічних та інших об сте жень і розвіду вань зе мель них угідь з ме тою от ри ман ня зе мель но-ка да с т ро вої інфор -
мації;

– 57.01.08 – Роз роб ку технічної до ку мен тації із скла дан ня дер жав них актів на пра во при ват ної влас -
ності на зем лю, на пра во влас ності на зем лю і на пра во постійно го ко ри с ту ван ня зем лею, до го ворів на пра -
во тим ча со во го ко ри с ту ван ня зем лею (в то му числі на умо вах орен ди) та до го ворів орен ди землі (крім то по -
гра фо-ге о де зич них і кар то графічних робіт); 

– 57.01.09 – Оформ лен ня до ку ментів, що посвідчу ють пра во при ват ної влас ності на зем лю, пра во влас -
ності на зем лю або пра во постійно го ко ри с ту ван ня зем лею;

– 57.01.10 – Скла дан ня про ектів відве ден ня зе мель них діля нок у власність або у ко ри с ту ван ня (в то му
числі на умо вах орен ди), пе ре не сен ня в на ту ру (на місцевість) меж ви лу че них (ви куп ле них) і відве де них зе -
мель них діля нок (крім то по гра фо-ге о де зич них і кар то графічних робіт); 

– 57.01.12 – Скла дан ня планів зе мель но-гос по дарсь ко го ус т рою по се лень;
– 57.01.13 – Онов лен ня зе мель но-ка да с т ро вих планів зйо мок ми ну лих років (крім то по гра фо-ге о де зич -

них і кар то графічних робіт); 
– 57.01.16 – Інвен та ри зацію зе мель усіх ка те горій6.
За на яв ності про фесійних оціню вачів зе мель них діля нок, які ма ють відповідні кваліфікаційні свідоцтва

Держ ком зе му Ук раїни, та фахівців з ви щою будівель но-технічною освітою за спеціальністю «інже нер зем -
лев по ряд ку ван ня та ка да с т ру», що є більше ніж не обхідною і до стат нь ою умо вою для от ри ман ня суб’єктом
гос по да рю ван ня ліцензії, будь-які інші об ме жен ня чин ним за ко но дав ст вом не вста нов лені.

Згідно зі ст. 24 За ко ну Ук раїни «Про оцінку май на, май но вих прав і про фесійну оціноч ну діяльність в
Ук раїні», ст. 25 За ко ну Ук раїни «Про оцінку зе мель» та інши ми ак та ми зе мель но го за ко но дав ст ва ор га на ми
дер жав но го ре гу лю ван ня оціноч ної, зем ле оціноч ної та зем лев по ряд ної діяль ності є ви ключ но Фонд держ -
май на Ук раїни та Держ ком зем Ук раїни (Держ зе ма гент ст во Ук раїни). Са ме то му жо ден інший ор ган дер жав -
ної вла ди не має за кон но го пра ва са мостійно: 

– здійсню ва ти на вчан ня і підви щен ня кваліфікації фахівців у сфері оціноч ної, зем ле оціноч ної та зем -
лев по ряд ної діяль ності (ли ше з вста нов ле ним За ко ном по ряд ком та за спеціаль но роз роб ле ни ми і за твер д -
же ни ми по вно важ ни ми цен т раль ни ми ор га на ми вла ди про гра ма ми); 

– ви да ва ти дозвільні та кваліфікаційні до ку мен ти на ви ко нан ня оціноч них і зем лев по ряд них робіт, ви -
да ва ти нор ма тив но-пра вові ак ти, вво ди ти в дію будь-які ме то ди ки, на да ва ти будь-які офіційні роз’яс нен ня у
цій сфері. З ог ля ду на це, на при клад, ч. 4 ст. 4 За ко ну Ук раїни «Про оцінку май на, май но вих прав і про -
фесійну оціноч ну діяльність в Ук раїні» містить пря му ви мо гу та ко го змісту: «Діяльність су до вих ек с пертів,
пов’яза на з оцінкою май на, здійснюється на умо вах і в по ряд ку, особ ли во с тей, виз на че них цим За ко ном що -
до ме то дич но го ре гу лю ван ня оцінки цьо го май на». Відповідну ви мо гу вне се но і до п. 1.4 за твер д же ної на -
ка зом Міню с ту Ук раїни від 08.10.1998 р. № 53\5 Інструкції про при зна чен ня та про ве ден ня су до вих ек с пер -
тиз та ек с перт них досліджень (на каз за реєстро ва но в Мін’юсті Ук раїни 03.11.1998. за № 705\3145).

Кваліфікація су до вих ек с пертів та си с те ма тич не підви щен ня їх кваліфікації за на пря ма ми ро бо ти, які
підля га ють обов’яз ко во му ліцен зу ван ню або сер тифікації, пе ревіряється спеціаль но ство ре ни ми відповідно
до ви мог ви ще заз на че них за конів що до оціноч ної і зем лев по ряд ної діяль ності та дво ма єди ни ми в дер жаві
ек за ме наційни ми комісіями Фон ду держ май на та Держ ком зе му Ук раїни,

Оскільки су до во-ек с перт на діяльність не по тре бує ніяких ліцензій та будь-яких інших дозвільних до ку -
ментів і реєстрацій, су до во-ек с пертні ус та но ви Міню с ту Ук раїни не зо бов’язані ма ти фахівців з виз на че ним
ліцензійни ми та сер тифікаційни ми умо ва ми, ста жем ро бо ти та з по вною ви щою освітою за виз на че ни ми
ліцензійни ми та сер тифікаційни ми умо ва ми спеціаль но с тя ми. Во ни не зо бов’язані ма ти відповідну нор ма -
тив ну, інстру мен таль ну ба зу то що. 

Целуйко О. В. Експерт у цивільних справах: правовий аспект
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Са ме то му дер жа вою і не га ран тується (у да но му разі сер тифіку ван ням та ліцен зу ван ням) фа ховість і
якість вис новків, які ви ко нані су до ви ми ек с пер та ми. 

Та ким чи ном, з ура ху ван ням ви мог ст. 19 Кон сти туції Ук раїни та За ко ну Ук раїни «Про су до ву ек с пер -
ти зу», який вста но вив ли ше ос новні за са ди су до во-ек с перт ної діяль ності, Мінюст Ук раїни не має за кон но го
пра ва ви да ва ти свідоцтва су до во го ек с пер та за іден тич ни ми од но знач но виз на че ни ми у за ко но давстві про
оціноч ну і зем лев по ряд ну діяльність спеціаль но с тя ми, які за За ко ном по тре бу ють обов’яз ко во го ліцен зу ван -
ня та сер тифіку ван ня. 

Мінюст Ук раїни згідно з до дат ка ми № 4 та № 5 до сво го чин но го на ка зу від 09.09.2005 р. № 86\5 (за -
реєстро ва ний в Мінюсті Ук раїни 11 серп ня 2005 р. за № 882\11162) виз на чив такі спеціаль ності су до вих ек -
с пертів, які бе зу мов но по тре бу ють за сто су ван ня оціноч них та зем лев по ряд них про це дур та аб со лют но іден -
тичні тим, що за ко но дав цем вне сені до обов’яз ко вих ліцензійних та сер тифікаційних умов. 

Це, на при клад, будівель но-технічна ек с пер ти за – 10.6 «Досліджен ня об’єктів не ру хо мості, будівель них
ма теріалів, кон ст рукцій та відповідних до ку ментів», 10.7 «Роз поділ зе мель та виз на чен ня по ряд ку ко ри с ту -
ван ня зе мель ни ми ділян ка ми», 10.10 «Виз на чен ня оціноч ної вар тості будівель них об’єктів та спо руд», 10.14
«Оцінка зе мель них діля нок»; то ва ро знав ча ек с пер ти за – 12.1 «Оцінка ма шин, об лад нан ня, си ро ви ни та то -
варів на род но го спо жи ван ня»; ав то то ва роз нав ча ек с пер ти за – 12.2 «Виз на чен ня вар тості до рожніх транс -
порт них за собів, розміру збит ку, за вда но го влас ни ку транс порт но го за со бу»; 12.3 «Оцінка суд но плав них за -
собів», ек с пер ти за цілісних май но вих ком плексів – 12.4 «Оцінка літаль них апа ратів»; ек с пер ти за у сфері
інте лек ту аль ної влас ності – 13.9 «Еко номічні досліджен ня у сфері інте лек ту аль ної влас ності»; ек с пер ти за з
оцінки цілісних май но вих ком плексів, паїв, цінних па перів» – 16.1 «Оцінка цілісних май но вих ком плексів,
паїв, цінних па перів».

Та ким чи ном, су дові ек с пер ти ма ють відомчі, до то гож от ри мані з по ру шен ням од но знач но виз на че них
ви мог чин но го за ко но дав ст ва про оціноч ну і зем лев по ряд ну діяльність, вузь ковідомчі кваліфікаційні до ку -
мен ти Міню с ту Ук раїни.

Вод но час існу ють про фесійні оціню вачі та інші фахівці, які ма ють от ри мані у по ряд ку, який вста нов -
ле но ви ключ но за ко но дав ст вом Ук раїни, кваліфікаційні та дозвільні до ку мен ти на про ве ден ня досліджень за
ци ми са ми ми спеціаль но с тя ми. 

Згідно ст. 1 За ко ну Ук раїни «Про су до ву ек с пер ти зу», єди ною ме тою су до во-ек с перт ної діяль ності є за -
без пе чен ня пра во суд дя ек с пер ти зою. 

Та ким чи ном, на відміну від вис новків про фесійних оціню вачів, сфе ра дії вис новків су до вих ек с пертів
за ко но дав цем над зви чай но об ме же на. Фак тич но, з ча су вве ден ня в дію За конів Ук раїни «Про оцінку май на,
май но вих прав і про фесійну оціноч ну діяльність в Ук раїні», «Про оцінку зе мель», «Про зем ле устрій» та ря -
ду інших, су дові ек с пер ти, які ви ко ну ють ек с пер ти зи за ліцен зо ва ни ми та сер тифіко ван ни ми спеціаль но с тя -
ми, з ура ху ван ням змін у чин но му за ко но давстві, прак тич но є ли ше «інши ми фахівця ми з відповідних га лу -
зей знань» (див. ст. 9 За ко ну Ук раїни «Про су до ву ек с пер ти зу»). 

За ко но да вець пе ред ба чив, що вис но вок су до во го ек с пер та є ли ше од ним із видів до казів у справі та не
є обов’яз ко вим для су ду, про ку ро ра, слідчо го, ор га ну дізнан ня (статті 57, 147 ЦПК Ук раїни, статті 65, 67
КПК Ук раїни, статті 32, 42 ГПК Ук раїни та статті 69, 82 КАС Ук раїни)7,8 а оцінку фа хо вості й якості вис -
новків су до вих ек с пертів за ко но дав цем по кла де но без по се ред ньо на суд, про ку ро ра, слідчо го чи ор ган
дізнан ня. Та ки ми чи ном, дер жа ва ні в яко му разі не га ран тує (сер тифіку ван ням та ліцен зу ван ням) фа хо вості
та якості вис новків су до вих ек с пертів. 

Са ме то му вис нов ки су до вих ек с пертів (фа ховість і якість вис новків яких дер жа вою не га ран тується),
мо жуть ви ко ри с то ву ва ти ся ви ключ но в ор га нах пра во суд дя, тоді як вис нов ки про фесійних оціню вачів (фа -
ховість і якість вис новків яких га ран тується дер жа вою) мо жуть ви ко ри с то ву ва ти ся не ли ше в ор га нах пра -
во суд дя, а й для усіх інших, пе ред ба че них за ко но дав ст вом, цілей. 

До речі, з при чи ни відсут ності у су до вих ек с пертів пе ред ба че ної чин ним за ко но дав ст вом кваліфікації
до чин но го за ко но дав ст ва про ви ко нав че про ва д жен ня вне сені зміни, згідно з яки ми нині пе ред ба че не за лу -
чен ня до ви ко нав чо го про ва д жен ня ви ключ но про фесійних оціню вачів. З цих са мих при чин, навіть на каз
Міню с ту Ук раїни, яким про по ну ва ла ся ли ше тільки сумісна, ра зом з про фесійним оціню ва чем, участь су до -
во го ек с пер та у ви ко нав чо му про ва д женні, дер жав ної реєстрації не прой шов. 
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Ре зю ме

У статті про аналізо ва но місце ек с пер та у цивільних спра вах, уточ не но сутність, роль і місце спеціаль них знань у
цивільно му су до чинстві, те о ре тич но обґрун ту ва но су час ний підхід до по нят тя спеціаль них пра во вих знань, що ви ко ри с то ву -
ють ся в інте ре сах су до чин ст ва.

Клю чові сло ва: ек с пер ти за, су до ва ек с пер ти за, то ва ро знав ча ек с пер ти за, то ва ро знавчі досліджен ня, ек с пертні
досліджен ня, цивільна спра ва.

Ре зю ме

В ста тье про ана ли зи ро ва но ме с то экс пер та по граж дан ским де лам, уточ не ны сущ ность, роль и ме с то спе ци аль ных зна -
ний в граж дан ском су до про из вод ст ве, те о ре ти че с ки обос но ван со вре мен ный под ход к по ня тию спе ци аль ных пра во вых зна -
ний, ис поль зу е мых в ин те ре сах су до про из вод ст ва.

Клю че вые сло ва: экс пер ти за, су деб ная экс пер ти за, то ва ро вед че с кая экс пер ти за, то ва ро вед че с кие ис сле до ва ния, экс -
перт ные ис сле до ва ния, граж дан ское де ло.

Summary

The article analyzes the local experts in civil cases, the essence, the role and place of expertise in civil proceedings, theoretical-
ly studies modern approach to the concept of special legal knowledge used in the interests of justice.

Key words: examination, forensic examination, Commodity expertise, commodity research, expert studies, civil right.

От ри ма но 4.04.2012

Н. М. ПАВ ЛЮК

На талія Ми хайлівна Пав люк, здо бу вач Інсти ту -
ту дер жа ви і пра ва ім. В. М. Ко рець ко го НАН
України

ПРА ВО ВЕ РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ СПАД КУ ВАН НЯ ОБОВ’ЯЗ КО ВОЇ ЧА СТ КИ В УК РАЇНІ ТА НІМЕЧ ЧИНІ

Сво бо да за повідаль них роз по ря д жень об ме жується в інте ре сах пев них осіб, виз на че них у за коні яких
на зи ва ють не обхідни ми спад коємця ми. Ак ту альність те ми по ля гає в то му, що інсти тут обов’яз ко вих спад -
коємців існує, як у нас, так і прак тич но у всіх пра во вих си с те мах і є ціка вим для досліджен ня та вдо с ко на -
лен ня. Це особ ли ва ка те горія осіб, за яки ми, не за леж но від змісту за повіту спад ко дав ця, зберігається пев на
ча ст ка у спад щині, яка на зи вається обов’яз ко вою, оскільки не обхідні спад коємці, крім негідних, не мо жуть
бу ти поз бав лені пра ва на її ус пад ку ван ня. Пра во на обов’яз ко ву ча ст ку у спад щині – це особ ли ве май но ве
пра во не пра цез дат них спад коємців пер шої чер ги от ри ма ти виз на че ну за ко ном ча ст ку у спад щині не за леж но
від змісту за повіту.

Різно а с пектні про бле ми спад ку ван ня обов’яз ко вої ча ст ки досліджу ва ли такі вчені, як: В. І. Се ре б ров -
ський, В. К. Дро ни ков, Ю. О. Заіка, З. В. Ро мовсь ка, Я. М. Шев чен ко, С. Я. Фур са. На особ ли ву ува гу за слу -
го ву ють досліджен ня пи тань про обов’яз ко ву ча ст ку спад коємців у Німеч чині та ки ми вче ни ми, як: Л. Л. Ен -
нек це рус, С. Ю. Пя тин, І. А. Зе нін, А. Жа лин ський.

Ме тою на пи сан ня статті є ха рак те ри с ти ка суб’єктів, які ма ють пра во на обов’яз ко ву ча ст ку за ук -
раїнським та німець ким за ко но дав ст вом. 

Відповідно до ст. 1241 ЦК Ук раїни ма лолітні, не по внолітні, по внолітні не пра цез датні діти спад ко дав -
ця, не пра цез дат на вдо ва (вдівець) та не пра цез датні бать ки ус пад ко ву ють не за леж но від змісту за повіту по -
ло ви ну ча ст ки, яка на ле жа ла би кож но му з них у разі спад ку ван ня за за ко ном (обов’яз ко ва ча ст ка).

Пра ви ло про обов’яз ко ву ча ст ку у спад щині яв ляє со бою вста нов ле ну за ко ном по прав ку до за повідаль -
но го роз по ря д жен ня. Утім, за сто су ван ня цьо го пра ви ла не оз на чає, що бу де за сто со ва но по ря док спад ку ван -
ня за за ко ном. За ли шається чин ним за повіт у тій ча с тині, в якій він не по тре бує по пра вок, пе ред ба че них пра -
ви ла ми про обов’яз ко ву ча ст ку1.

На ве де ний пе релік осіб, які ма ють пра во на обов’яз ко ву ча ст ку, є ви черп ним і роз ши ре но му тлу ма чен -
ню не підля гає2. Далі за зна че но ха рак те ри с ти ку та ких осіб.

Ма лолітньою, вва жається ди ти на до до сяг нен ня нею віку чо тир над цять років, а не по внолітньою, вва -
жається ди ти на у віці від чо тир над ця ти до вісімнад ця ти років (ст. 6 СК Ук раїни).

Не пра цез дат ни ми вва жа ють ся жінки після до сяг нен ня 55 років та чо ловіки після до сяг нен ня 60 років;
інваліди I, II, III гру пи, не за леж но від то го, чи при зна че на їм пенсія3.

Інваліда ми є осо би зі стійким роз ла дом функцій ор ганізму, зу мов ле ним за хво рю ван ням, трав мою, її
наслідка ми або при ро д же ни ми ва да ми ро зу мо во го чи фізич но го роз вит ку, що при зво дить до об ме жен ня нор -
маль ної життєдіяль ності, вик ли кає в осо би по тре бу в соціальній до по мозі і по си ле но му соціаль но му за хисті,
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