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До негативних рис належать : 
• складність і тривалість (особливо для відкритих акці

онерних товариств) створеІПІЯ ; 

• значш вимоги до мш~мального розм1ру статутного 

фонду та складність зміни цього фонду ; 
• 1гноруваІПІЯ штересш меншосп; 

• можливість формуваІПІЯ виконавчого органу з найма
них працівників і необов'язковість персональної участі в них 
акціонерів зумовmоє відчуження останніх від управління АТ; 

• складність управління АТ і контролю за його 
виконавчим органом із боку акціонерів, що викли-

кано наявшстю системи органш : загальних зборів 
а кціонерів, правл іння , спостережної ради, ревізійної 
комісі ї ; 

• можливість зловживань із _боку засновників у зв'язку 
з легюстю акумулюваІПІЯ кошпв; 

. . 
• тяжшня до монопошзму; 

• можливість здійснення контролю над АТ завдяки во
лодінню контрольним пакетом акцій, якто такий контр
оль здійснюється на шкоду АТ та його акціонерам; 

• значний стушнь державного реrулюваІПІЯ дІЯльносп 

товариства. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Позиція України в рейтинrу країн світу за індексом глобальної конкурентоспроможності 2017-2018. URL: http://edclub.com.ua/ 

aпal ityka/pozyciya-ukгayiny-vreytyпgu-krayiп-svitu-za-iпdeksom-globalпoyi-koпkurentospгomozhпosti-0 (дата звернення 27.04.2018 р . ). 

2. Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 200З р. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18-22. Ст. 144. 
З. Винар Л . В . Правовий статус юридичних осіб , заснованих державою: автореф . дис .... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне 

право і цивільний процес; сімейне право ; м іжнародне приватне право» І Львів . нац . ун-т ім . \. Франка . Л. , 2006. 20 с . 
4. Даценко І . Поняття і статус підприємства державної форми власності у контексті чинного за конодавства України. Право України . 

2005. № З. С. 56-59. 
5. Державний сектор і функції держави у період кризи : монографія І О.Й . Пасхавер та ін . К.: Фонд Відродження , 2009. 129 с . 
6. Довгань Л.П . Фінанси акціонерних товариств в умовах трансформації економіки : автореф . дис ... канд. екон . наук спец. 08.04.01 І 

Акад . держ. податк . служби України . Ірпінь , 2002. 20 с . 

7. Захарченко А.М . Щодо визначення і застосування поняття «державне акціонерне товариство» . 
8. Про акціонерні товариства : Закон України від 17 вересня 2008 р . Відомості Верховної Ради України . 2008. № 50-51 . Ст. 384. 
9. Реєстр корпоративних прав держави у статутних капіталах господарських товариств станом на 20.07.2012 р . /Офіційний інформа

ційний сервер Фонду державного майна України . URL: http://www. spfu .gov. ua/ukг/гeg_kpd . php. 
10. Селіванова І.А. Проблеми правового статусу акціонерних товариств , в яких держава є акціонером. Вісник Верховного Суду 

України . 2009. № 9 (109). С. 44-48. 

УДК 347.7-029:9 
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На прикладі історичного розвитку правового реrулювання інституту легалізації суб'єктів підприємницької діяльності показані давні 
традиції торгового права України та їх зв'язок і схожість із європейськими історико-правовими традиціями торгового права . Визначено 
необхідність подальшого відновлення історико-правових традицій торгового права України, що прискорить політичну та юридичну інте
грацію України до європейської спільноти. 

Ключові слова : торгове право, комерційне право, господарське право, легалізація суб'єктів підприємницької діяльності, економічні 
права людини , історія торгового права. 

На примере исторического развития правового реrулирования института легализации субьектов предпринимательской деятельно
сти показаньі давние традиции торгового права Украиньі и их связь и сходство с европейскими историко-правовьіми традициями торго
вого права . Определена необходимость дальнейшего восстановления историко-правовьіх традиций торгового права Украиньі, которое 
ускорит политическую и юридическую интеграцию Украиньі в европейское сообщество. 

Кnючевьіе слова: торговое право, коммерческое право, легализация субьектов предпринимательской деятельности, хозяйствен
ное право , зкономические права человека, история торгового права. 

Ап example of the historical developmeпt of legal regulatioп of the iпstitutioп of legalizatioп of busiпess eпtities shows the Іопg traditioп of 
commercial law of Ukraiпe апd their relatioпship апd similarity with Europeaп historical апd legal traditioпs of commercial law. The пecessity of 
further restoratioп of historical апd legal traditioпs of commercial law of Ukraiпe is determiпed, which will accelerate political апd legal іпtеgгаtіоп 
of Ukraiпe іпtо the Europeaп commuпity. 

Кеу words : trade law, commercial law, legal traditioпs, legalization of subjects of eпtrepreпeurial activity, есопоmіс law, есопоmіс humaп 
rights, history of trade law. 

Постановка проблеми. В Україні вже давно існує не
обхідн ість відновлення та закрі=ення правових традицій, 
які мали європейські витоки й існували в нашій державі 
до запровадження радянського режиму. Особливо важли
вим це видається у контексті підписання Україною Угоди 
про асоціацію з Європейським Союзом, яка заміюоє Угоду 

про партнерство та співробітництво між Європейськими 
співтовариствами і Україною від 21.03.2014 року. Ця Уго
да дає змоrу перейти від партнерства і співробітництва 
до політичної асоціації та економічної інтеграції. Спільні 
державно-правові традиції, які нам необхідно відновити, є 
неві д' ємним аспектом такої інтеграції [1] . 
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Для цього необхідно поступово зміmовати доктрину 
господарського права України крізь призму історико-пра
вового досвіду України у сфері правового регулювання 
торгових вщносин. 

У статті ми досліджуємо традиції торгового права Укра
їни на різних історичних етапах на прикладі розвитку ін
стИ1уrу легалізації суб' єктів підприємницької діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загаль
ним правовим підrрунтям вивчення цієї тематики стали 
роботи АЮ. Бушуєва , В.Д. Гончаренка, Д .К. Лаврентьє
ва, А.А Попова, О .А Підопригори, О.О . Підопригори, 
В.Я. Тація, К.С . Хахуліна , А.Ф. Федорова, А.М. Фемели
ди, Л .В . Черепніна, Г.Ф. Шершеневича В.С. Щербини та 
інших . Незважаючи на це, дослідженmо традицій торго
вого права України та їх спо]Jідненості із європейськими 
правовими традиц1ями в науц1 придшено мало уваги. 

Постановка завдання. Метою статті є доведення близь
кості сучасного господарського права України до торгового 
права європейських країн крізь призму історико-правового 
аналізу положень легалізації суб' єктів господарювання, а 
також обrрунrування відновлення європейських правових 
традицій на теренах сучасної України і прискорення про
цесу політичної та юридичної євроінтеграції . 

Виклад основного матеріалу. Отже, досліджуючи 
правові традиції господарського права України через ви
вчення положень торгового права європейських країн, 

необхідно звернути увагу на те, що, в історичному контек
сті інститут легалізації суб 'єктів господарювання [2, с . 42] 
необхідно розглядати як метод регулювання торговельної 
діяльності , яка була первинною формою існування під
приємництва. 

Сьогодні ми говоримо про те, що легалізація суб' єктів 
господарювання - це здійснення ком=ексу організацій
но-правових процедур та дій як з боку уповноважених 
державних органів та державних службовців, так і з боку 
засновників (власників капіталу) у сфері державного ре
гулювання економіки, що реалізовані у формі правових, 
юридично значущих, а також організаційних (а не право
вих) дій з метою створення нового суб'єкта підприємни
цтва та наділення його відповідним правовим статусом, 
що на законних підставах дозволяє брати участь новому 
суб' єюу підприємництва у господарських відносинах 
[2, С . 76] . 

Як відомо, торгівля є найдавнішим та найпоширені
шим заняттям людини з давніх часів [З, с. 4]. 

Історично у розвинутих країнах сформувалось два 
основних шдходи щодо правового регулювання д1яль1юс

ті суб~ єктів торгівлі, які трансформувалися в подальшому 
у р1зю правош системи. 

У таких країнах, як <І:>ранція, Італія, Іспанія, Німеччина 
існує дуалістична система приватного права, в якій торго
ве право склалось як вщокремлена галузь права 1з власни

ми джерелами правового регуmовання. 

У країнах англосаксонського типу (Великобританія , 
США) майнові та немайнові відносини регуmоються 
окремими правовими нормами. 

Стає очевидним , що поняття «легалізація суб ' єктів 
підприємницької діяльності» слід вивчати в контексті іс
торичного становлення торгового права, адже легашзац1я 

суб' єктів підприємництва визначає статус суб ' єктів, що 
займаються господарською діяльністю , яка в історичному 
контексті ототожюоється із торговою діяльністю, тобто 
такою, що передбачає певні відносини купівлі-продажу чи 
надання послуг, спрямовані на отримання прибутку, що в 
1сторичному контексп ототожюоється 1з торговою д1яль

юстю. 

У Європі правове_регуmовання торгової (комерційної) 
д1яльносп має давнє 1сторичне походження. 

Ще у римському праві необхідно шукати витоки істо
ричного розвитку інституту легалізації суб'єктів підпри
ємницької діяльності (торгівлі). 
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У Стародавньому Римі не було таких звичних для нас 
процедур легалізації, як державна реєстрація, отримання 
ліцензії. Проте схожі відносини існували і були пов' язані 
зі створенням та існуванням юридичних осіб та індиві
дуальним статусом певних громадян, що мали право за

йматися торговельною діяльністю. Поділ людей на рабів 
та рабовласників вирішував питання правосуб ' єктності 
(caput) останніх. Суб' єктами права могли називатись лише 
вільні люди, а раби були знаряддям праці, що вміє говори
ти (instrumentumvocale) [4, с. 274-286]. 

Тобто раби були зас_обами виробництва, якими мали 
право розпоряджатись вшью люди. 

Окрім норм права, які визначали правовий статус пев
них категорій осіб, в Римському праві були й юридичні до
кументи, що визначали правовий стаrус юридичних осіб 
та право на їх створення. Так, Закон ХІІ таблиць встанов
mовав свободу приватних асоціацій, визначаючи, що їх 
статути не мають суперечити закону. У науці існує думка, 
що ця норма ви=иває із закону Солона, текст якого міс
тить як давш, так 1 вщомі за сучасних умов види колепй : 
сільські общини (pagi), об ' єднання воїнів та співтрапез
ників (curiales, soldates), релігійні та похоронні союзи, а 
також виробничі та торгові корпорації [5, с. 297-298] . 

Отже, у Стародавньому Римі відносини були схожими 
на ті, що зараз ми розглядаємо як легалізацію суб ' єктів 
підприємницької діяльності. Загалом право на здійснення 
підприємницької діяльності та її характер залежали від ви
значею·ш статусу підприємця (торговця) чи стаrуту юри
дичної особи. Звісно , такі обставини не сприяли розвитку 
рівних прав на здійснення підприємницької діяльності у 
сучасному її розумінні. Проте закон вже розрізняв право
вий статус фізичних осіб та юридичних осіб та вказував 
на обов ' язковість існування внутрішнього статуту колегії . 
З огляду на це можна зробити висновок про те, що інсти
тут легалізації суб' єктів підприємницької діяльності має 
давні витоки і почав свій розвиток ще з римського права. 

Започатковувати загальний порядок виникнення 
суб' єкта підприємництва, що передбачав би державну 
реєстрацію, отримання ліцензії, сертифікаrу, не було по
треби, оскільки право на здійснення підприємництва не 
було доступним та залежало від статусу громадянина від 
народження . 

В Україні правове регулювання торгової (комерційної) 
діяльності також має давні історичні традиції. 

Першими офіційними джерелами, що дають нам право 
вести мову про давній досвід України щодо регулювання 
торгових відносин та вироблення традицій торгового пра
ва України, є закони та договори доби Київської Русі. 

Так, Л .В . Черепін стверджує, що вже в «Руській прав-
. . . 

дш використовувалися спещалью мехаюзми правового 

регулювання торгових відносин. Основою регулювання 
торгових відносин був розвиток феодальних землеволо
дінь . Основними джерелами феодального права у сфері 
торгових відносин були норми звичаєвого права, які част
ково описаш у штописах, внутр1шюх нормативно-пра

вових актах (« Устав і закон Руський», <<Руська правда», 
устави та уроки князів). В «Уставі і законі Руському », що 
вважається раннім прототипом <<Руської правдю>, всі со
ціально-економічні відносини, зокрема й торговельні, роз
глядалися з позиції суспільно-політичного ладу і залежа
ли від суспільного стану їх учасників [6, с. 143-144] . 

З огляду на аналіз тексrу статті цього джерела про тор
говий займ [7, с. 56] можна зробити висновок, що тоді вже 
існували підприємства у формі юридичних осіб, які мали 
відмінний від індивідуальних торговців стаrус, оскільки 
про них окремо йдеться у правилах займу. Очевидно, що 
існувала певна процедура, яка наділяла об ' єднання тор
говців стаrусом підприємства. Також можна говорити про 
існування особливих юридичних осіб у Давній Русі , що 
були наділені певними господарськими та торговельни
ми функціями та мали відокремлений стаrус і привілеї. 
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Такими протопшами юридичних осіб були двори князя на 
чош 1з самим князем. 

Ще одним особливим суб'єктом підприємницьких від
носин на Русі була церква, яка у сучасному розумінні була 
юридичною особою, що володіла землями та залежним шо
дом [8, с. 76-87]. 

Вагоме значення для дослідження розвитку торгового 
права України має вивчення міжнародних договорів дав
ньої Русі із Візантією 91 1, 944, 971 років, які регуmовали 
торговелью ВІдносини, визначаючи коло прав, якими ко

ристуються руські купці у Візантії [9, с. 72]. 
Наступним етапом правового регуmовання та станов

лення відносин легалізації суб' єктів підприємницької ді 
яльності в Україні є період Литовсько-Руської доби та Речі 
Посполитої. Специфіка правового регулювання торгових 
відносю1 вказаної доби засвідчена документами збірника 
нормативно-правових актів «Торгівля на Україні XIV - се
редини XVII століття: Волинь і Наддніпрянщина» [10] . 

Вивчаючи історичні документи, можна говорити про 
значний вплив на торгові відносини українських земель сто
совно митної системи, дорожнього примусу та складського 

права за часів Великого Князівства Литовського . Це право 
полягало в тому, що купц1 мали зупинятися у складських 

містах, якими були Київ та Луцьк [10, с . 125.J. Відповідно до 
положень складського права право на торпвлю мали лише 

певні верстви населення. Це були купці та ІІІЛЯ>..'Та . 
Новим етапом розвитку торгового права України став 

історико-правовий досвід правового регуmовання госпо
дарських відносин України в складі Російської імперії (кін . 
XVIII ст. - поч . ХХ ст). 

За часів царської Росії в теорії права розглядали окре
мо торгове й цивільне право . Про це свідчать праці таких 
відомих науковців, як Г.Ф. Шершеневича, П.П. Цитовича, 
А.Ф. Федорова, Д.К. Лаврентьєва, А.І . Камінки. 

З огляду на те, що у торговому праві доревоmоційної 
Росії поняття «комерція» розглядали виключно як посеред
ницьку діяльність між виробником та споживачем, форму
валися й принципи правового статусу торговця, який тісно 
пов'язаний із поняттям легалізації суб'єктів підприємниць
кої діяльності [ 12]. 

Г. Ф. Шершеневич у курсі торгового права приділяє цьо
му питаюпо серйозну увагу. Він розглядає статус суб ' єктів 
торгових (комерційних) відносин у контексті цивільного 
права. 

Існував певний порядок, закріплений відповідними нор
мативно-правовими актами, який мав пройти суб'єкт, що 

має бажання отримати правовий статус суб' єкта торгівлі . 
Індивідуальними суб' єктами тоді були купці, а юридич

ні особи існували вигляді фірм . 
За часів царської Росії купцями мали право називати

ся лише ті , хто були внесені до спеціального реєстру - in 
matricula, що пов'язано було із приналежністю до певного 
класу (стану) [13, с. 62]. 

Крім того, вже наприкінці ХІХ ст. існувала думка, що на 
відміну від суб' єкта цивільного права торговець (так нази
валися особи, що здійснювали підприємницьку діяльність) 
мав особливі риси статусу - місце (заклад), яке не завжди 
мorno збігатися із його цивільним місцем проживання (ма
єтком); інший комплекс обов'язків, яких не знали звичайні 
громадяни, тобто мав особливі обов'язки (обов'язок трима
ти торгову книгу) , мав окремий обсяг відповідальності. 

Тобто можна вважати, що існувала певна процедура, 
за допомогою якої цивільна особа набувала іншого стату
су - статусу торговця. За правовими характеристиками така 
процедура збігається із сучасною легалізацією суб ' єктів 
підприємницької діяльності. Держава у такий спосіб ре
гуmовала кількість торгових суб' єктів і встановлювала їх 
статус. 

Назва. «купець» закріпилась за тими, хто торгує, ще за 
часів «Руської правди» . Існувало декілька різновидів на-

. . . . 
зви- «купець», «купчина», ЯКl походять ВlД ВlДПОВlДНОГО за 

змістом слова "Kopman" із давньогрецької мови (сьогодні -
"Kaufmann") [14, с. 5]. Таке положення підтверджує давні 
традиції торгового права в Україні. 

Що стосується такого етапу легалізації суб'єктів під
приємницької діяльності , як державна реєстрація, що є 
обов'язковою процедурою для здійснення господарської 
діяльності за сучасним законодавством [15], то Г.Ф. Шер
шеневич не вказує порядок її проходження, але, говорячи 

про торгові товариства, вказує на необхідність таких умов 
їх виникнею~я , як письмова форма та реєстрація. Вчений 
не поясюоє, що значить письмова форма, але за контекстом 
можна здогадатись, що в11-1 має на уваз1 документи, яю в1д~

грають роль установчих докуменпв, яю пот~м реєструють

ся державними органами, а без реєстрації вказаних доку
ментів юридична особа - торгове товариство існувати не 
буде [14, с. 106]. 

Тому можна зробити висновок, що вже у праві України 
ХVШ - ХІХ ст. легалізація суб ' єкта підприємництва була 
й поділялась на два етапи : внутрішній - оформлення угоди 
про створення підприємства та зовнішній, який відбувався 
з моменту представлення виписки 1з угоди про створення 

підприємства у купецькі управи міст Санкт-Петербурга, 
Москви та Одеси [14, с . 335]. 

Під час НЕПу починається відродження торгових від
носин і традицій правового регуmовання . У 1925 році ін
ститут торгової реєстрації набув особливого значення, а 
посилення державної монополії на господарське життя, на
впаки, ознаменувало його скасування [16, с. 11]. 

У країнах колишнього Радянського Союзу торговому 
або комерційному праву приділялося мало уваги. До цього 
призводило негативне ставлення радянської влади до д~яль

ності, що пов 'язана із отриманням прибутку, вигоди. 
Про торгівmо говорили лише в контексті розвитку на

родного господарства . Так, у статистичних щорічниках 
доби Радянського Союзу вживається термін «народне гос
подарство» [17] . Отже, можна констатувати, що саме із по
чатком радянської доби торгове право занепало і правові 
традиції правового регуmовання торговельної діяльності 
(комерційної) були надовго перервані. 

З початком доби незалежної України в нашій державі 
поступово почали відновлюватися традиції правового ре-

. . . 
гуmовання економ1чних ВІдносин, проте лексична традиц1я 

називати торгові відносини господарськими збереrnася. 
Висновки. З огляду на викладене можна зробити певні 

висновки. Якби в історії України було відсутнє тоталітарне 
втручання радянської влади у державно-правові процеси, 
то традиції правового регуmовання торгових (комерцій
них). відносин призвели б до розвитку зрілого правового 
дуал1зму, що ми можемо споrnядати на прикладах таких 

розвинутих країн Європи, як Німеччина, де комерційні 
відносини регуmоються Німецьким цивільним уложенням 
(ВGВ - Buergerliches Gesetzbuch) та Германським торговим 
уложенням (НGВ - Deutches Handelsgesetzbuch) [18, с. 28]. 

Отже, відродження історико-правових традицій торго
вого права України є логічним етапом та історичною необ
хідністю, що зможе ефективніше інтегрувати. українську 
державу до європейського сшвтовариства та вщновить Іс

торику-правову справедливість, що була втрачена за часів 
радянської України. 

Крім того , детальний аналіз історичних документів, що 
реrnаментували порядок здійснення торговельної діяльнос
ті на теренах України, допоможе встановити ефективний 
механізм правового регуmовання створення суб' єктів під-
приємництва за європейськими традицшми задля усунення 

бюрократичних перепон у міжнародній торгівлі та еконо
мічних зв'язках України із Європейським Союзом. 

Нові економічні та політичні умови підштовхують на
уковців до розроблення абсоmотно нової доктрини госпо
дарського права України. У цьому контексті історичний до
свід правового регуmовання торгових відносин на території 
сучасної України відіграє кточову роль . 
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ЗАСТОСУВАННЯ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ТА ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 
ПРИНЦИПУ ВІДШКОДУВАННЯ СУДОВИХ ВИТРАТ СТОРОНИ, 

НА КОРИСТЬ ЯКОЇ УХВАЛЕНЕ СУДОВЕ РІШЕННЯ 

APPLYING ТНЕ PRINCIPLE OF COURT EXPENSES' REIMBURSEMENT 
OF WINNING PARTY IN COMMERCIAL AND CIVIL JUDICIAL PROCEDURES 

Свірін О.Ф. , 
головний науковий співробітник відділу 

науково-методичного забезпечення прокурорської діяльності 

поза сферою кримінальної юстиції 

Науково-дослідний інститут 
Націонш~ьної академії прокуратури України 

Розглянуто актуальне нині питання застосування нового принципу господарського та цивільного судочинства щодо відшкодування 
судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення. Наведено думки науковців щодо розуміння правової природи доступ
ності правосуддя, відшкодування судових витрат. Висвітлено наявні проблеми застосування досліджуваного принципу та власну думку 
з цього питання. 

Кnючові слова: основні засади (принципи) правосуддя , судовий захист, доступність правосуддя , судові витрати у справі та їх види, 
сторони в процесі, відшкодування витрат. 

В статье рассмотрен актуальнь1й в настоящее время вопрос применения нового принципа хозяйственного и гражданского судопро
изводства по возмещению судебнь1х расходов сторонь1 , в пользу которой принято судебное решение. Приведень~ точки зрения учень1х 
относительно понимания правового характера доступности правосудия , возмещения судебнь1х расходов. Освещень1 существующие 
проблемь1 применения исследуемого принципа и собственная точка зрения в зтом вопросе. 

Кnючевь1е слова: основнь1е принципь1 правосудия , судебная защита, доступность правосудия , судебнь1е расходь1 по делу и их 
видь1, сторонь1 в процессе , возмещение расходов. 

Actual at the preseпt time issue of аррІісаtіоп of the пеw рrіпсірІе оп the reimbursemeпt of court expeпses of wіппіпg party іп commercial апd 
civil judicial procedures is coпsidered. Scieпtists 'opiпioпs оп uпderstaпd iпg legal character of access Іо justice, reimbursemeпt of court expeпses 
are giveп. Curreпt problems of аррІісаІіоп of the coпsidered рrіпсірІе апd оwп оріпіоп оп this issue are highlighted. Besides, researchiпg the рrіп
сірІе shows that іІ has а few соmропепІs: "court expeпses" іп case; "parties" іп procedure; паmеІу "reimbursemeпf' of court expeпses, where each 
Іуре of expeпses has its оwп role which characterizes the рrіпсірІе іп whole but there is соппесtіоп апd iпteractioп betweeп them. Each соmропепІ 
сап exist separalely іп the system of procedural law, апd опІу іп their іпІеrасІіоп the рrіпсірІе is fully revealed takiпg іпІо accouпt other law рrіпсі
рІеs'сопtепІ, паmеІу access Іо justice, access to court defeпse. Herewith court expeпses іп case should поt Ье extremely heavy, because justice 
may become iпaccessible for majority of populatioп. From the author's роіпІ of view, there is importaпt апd песеssагу for theoretical study problem 
where, оп the опе haпd, legislator puts up the provisioп оп "reimbursemeпt of court expeпses оfwіппіпg party'' Іо the raпk of рrіпсірІе , опе ofthe 
grouпds for deliveriпg justice, апd оп the other haпd , поt опІу possibility but situatioпs апd occasioпs of пoп-fulfilmeпt of this provisioп are presumed. 
А valid questioп which has Іо Ье solved is Ьеіпg raised, if the аппоuпсеd іп пеw codes рrіпсірІе of "reimbursemeпt of court expeпses of wіппіпg 
party" coпstitutes the рrіпсірІе, or іІ beloпgs, for example, Іо the guaraпtee of mechaпism to preveпt abuse of procedural rights іп the procedure. 
Solutioпs for the deliпiated problem will work towards пormative regulatioп апd codificatioп of the mаіп grouпd of judicial procedure. 

Кеу words: mаіп grouпds (priпciples) of the judiciary, court defeпse, access to justice, court expeпses іп case апd their types, parties іп 
court procedure, reimbursemeпt of expeпses. 
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