
 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 

 

Кафедра цивільно-правових дисциплін 
 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 

  

з дисципліни ««Цивільний процес»»  

 
 

 

 

 

 

 

Для здобувачів вищої освіти 

юридичного факультету  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2016 



2 
 

 

Конспект лекцій підготувала Мудрецька Г.В. – к.ю.н.,викладач кафедри 

цивільно-правових дисциплін  Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

 

 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ:  

 

 

Лебедєва Т.М. – доцент кафедри міжнародного права юридичного факультету ДНУ 

ім. Олеся Гончара 

 

Красвітна Т.П. – суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект лекцій обговорений та 

схвалений на засіданні кафедри 

цивільно-правових дисциплін 

юридичного факультету   

 

 

―__‖ _____________ 2016 р.,  

протокол № ____ 

 



3 
 
 

ТЕМА 1 ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ТА ДЖЕРЕЛА ЦИВІЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ  

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 
1. Поняття, предмет, метод цивільного процесуального права. 

2. Норми цивільного процесуального права, їх дія в часі, просторі, за колом 

осіб. Система цивільного процесуального права. 

3. Юридичні джерела цивільного процесуального права. 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
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червня 1996 року // Відомості ВРУ. – 1996. - № 30. – Ст. 141. 

2. Цивільний процесуальний кодекс України № 1618-ІV від 18 березня 2004 

р. // ВВР. – 2004. - № 40-41, 42. – Ст. 492.  

3. Про судоустрій та статус суддів. Закон України від 07 липня 2010 р. 
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4. Про Конституційний Суд України. Закон України. Закон України від 

16 жовтня 1996 р. № 422/96-ВР // ВВР. – 1996. - № 49. – Ст. 272. 

5. Про міжнародне приватне право. Закон України від 23 червня 2005 р. 

№ 2709-ІV // ВВР. – 2005. - № 32. – Ст. 422.  

Акти міжнародного права 

6. Загальна декларація прав людини: ООН; Декларація, Міжнародний 

документ від 10.12.1948 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015 

7. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Рада 

Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 04.11.1950 // 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (ратифікована Законом України від 17 

липня 1997 р. № 475/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 40. - Ст. 

263. 

8. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: ООН; Пакт, 

Міжнародний документ від 16.12.1966 р. // 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (Міжнародний пакт ратифіковано Указом 

Президії Верховної Ради Української РСР № 2148-VIII  від 19.10.73 р. ). 

9. Конвенція про правову допомогу та правові відносини в цивільних, 

сімейних та кримінальних справах. Міжнародна угода від 22 січня 1993 р. 

Ратифіковано Україною 10 листопада 1994 року № 240/94 ВР. 

10. Конвенція про права дитини. Схвалено ООН, Резолюція № 44/25, 20 

листопада 1989 року. Ратифіковано Україною 27 лютого 1991 р. № 789-ХІІ // 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_021 

Підручники 

2. Цивільний процес України: Підручник / За ред. Ю.С. Червоного. – К.: 

Істина, 2013. 

3. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: 

Підруч. для студ. спец. вищ. навч. закл. –  К.: Концерн ―Видавничий Дім ―Ін Юре‖, 

2015. 
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Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали 

4. Безлюдько І.О., Бичкова С.С. Бобрик В.І. та ін. Цивільне процесуальне 

право України: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2014. 

5. Кравчук В.М., Угриновська О.І. Науково-практичний коментар 

Цивільного процесуального кодексу України. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 

2010. – 800 с. (станом на 1 жовтня 2013 р.). 

6. Луспеник Д.Д. Настільна книга професійного судді при розгляді 

цивільних справ (складання судових процесуальних документів за новим ЦПК 

України). – Х.: Харків юридичний, 2015. 

7. Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, 

практика) :  Наук.-практ. посіб. /  За заг. ред. С.Я. Фурси ; Центр правових досліджень 

Фурси. - К. : Видавець Фурса С.Я.,  КНТ, 2014. - 1088 с. 

8. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний 

коментар / За ред. Є.О.Харитонова, О.І.Харитонової, В.В.Васильченка, 

Н.Ю.Голубєвої. – Х.: Одісей, 2012. 

9. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний процесуальний кодекс 

України: Науково-практичний коментар: У 2 т. / За заг. ред. С.Я.Фурси. – К. – 

Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2012. 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Мета лекції полягає у формуванні знань студентів про предмет і джерела 

цивільного процесуального права, місце галузі в системі права України, форми 

захисту права, роль суду у захисті прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних 

осіб. 

 

ВСТУП 

 

«Цивільний процес» – одна з профілюючих дисциплін, предметом вивчення 

якої є норми права, що визначають порядок розгляду і вирішення цивільних справ, 

регулюють  діяльність суду та інших суб’єктів процесуальної діяльності з метою 

захисту суб’єктивних прав і охоронюваних інтересів фізичних та юридичних осіб. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Цивільний процес» є засвоєння 

студентами норм та інститутів цивільного процесуального права, які регулюють 

законодавчо закріплений порядок здійснення правосуддя в цивільних справах по 

спорах, що виникають з цивільних, житлових, земельних, трудових, сімейних та 

інших правовідносин, а також у справах наказного та окремого провадження.  

Відповідно завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у 

засвоєнні студентами основних положень чинного цивільного процесуального 

законодавства України, що регулює суспільні відносини у сфері здійснення 

правосуддя в цивільних справах. Важливим є набуття навичок щодо користування 

відповідними нормативними актами, вмінь вирішувати конкретні практичні питання, 

що пов’язані із застосуванням норм цивільного процесуального права з врахуванням 

змін у поточному законодавстві.  
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Найважливіші проблеми, базові норми та інститути цивільного процесуального 

права, порядок здійснення правосуддя в цивільних справах, спрямований на 

реалізацію конституційних положень щодо захисту прав і свобод людини і 

громадянина, прав та інтересів підприємств, установ, організацій, держави та 

суспільства, - всі ці питання концептуально висвітлюються в лекціях. 

Вивчаючи дану тему курсу, ми розглянемо основоположні питання курсу, а 

саме: поняття, предмет і систему цивільного процесуального права; джерела 

цивільного процесуального права.  
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І. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 

ПРАВА 

 

Важливим елементом побудови правової держави і громадянського суспільства 

в Україні є формування дієвого механізму захисту конституційних прав, свобод та 

законних інтересів фізичних і юридичних осіб.   Гарантії судового захисту прав і 

свобод людини і громадянина визначені у ст. 55 Конституції України від 28 червня 

1996 р. де закріплено демократичне положення, що "права і свободи людини і 

громадянина захищаються судом". Здійснення правосуддя виключно судами (ст. 124 

Конституції) передбачає, що судовий захист є складовою правосуддя, оскільки 

здійснюється шляхом розгляду і вирішення цивільних справ (цивільних, сімейних, 

трудових, житлових, земельних та ін.).  

На реалізацію конституційного положення у ст. 3 Цивільного процесуального 

кодексу України від 18 березня 2004 р. № 1618-ІУ (далі – ЦПК) визначено, що кожна 

особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за 

захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 

інтересів. При цьому відмова від права на звернення до суду за захистом є 

недійсною. Виходячи із зазначеного положення, що є принципом цивільного 

процесуального права, судова діяльність має бути спрямована на захист прав, 

свобод чи інтересів осіб, які звернулися до суду за захистом, шляхом забезпечення 

своєчасного та якісного розгляду і вирішення спорів та інших правових питань, які є 

предметом судового розгляду. 

Основу цивільного процесуального права складає судовий захист, який 

включає два аспекти: 

1) судовий захист здійснюється органом державної влади - судом; діяльність із 

застосування в особливій процесуальній формі норм матеріального і процесуального 

права до спірних матеріальних правовідносин; 

2) судовий захист - це також діяльність безпосередньо заінтересованих у 

захисті осіб, здійснювана в суді за допомогою процесуальних засобів, наданих 

законом (цивільним процесуальним кодексом), що реалізується у процесуальних 

правовідношеннях із судом.  

Отже, цивільне процесуальне право визначає процесуальний порядок 

судового захисту, який передбачає виникнення, зміну та припинення правових 

відносин між судом та учасниками процесу з приводу розгляду і вирішення цивільної 

справи, перегляду судових рішень і рішень третейських судів, вирішення окремих 

питань пов'язаних з виконанням судових рішень, визнанням і виконанням рішень 

іноземних судів в Україні.  

Правовідносини, що виникають внаслідок звернення до суду особи за захистом 

свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права, є цивільними 

процесуальними правовідносинами. У зв’язку з цим слід говорити про таку 

категорію процесуального характеру, як форма захисту права – це визначена 

законом діяльність уповноважених, компетентних органів щодо захисту права, 

яка полягає у встановленні фактичних обставин по справі, застосуванні норм 

права, визначенні способу захисту права, ухваленні та виконанні рішення. 
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Чинне законодавство України передбачає судовий, адміністративний, 

нотаріальний процесуальні порядки (форми захисту права).  

Судова форма захисту права. Відповідно до ст. 124 Конституції України 

правосуддя в Україні здійснюється виключно судами – Конституційним Судом 

України і судами загальної юрисдикції. Систему судів загальної юрисдикції 

утворюють загальні, господарські та адміністративні суди. 

До системи судів загальної юрисдикції стаття 125 Конституції України 

відносить Верховний Суд України, вищі судові органи спеціалізованих судів, 

апеляційні і місцеві суди. Діяльність судів загальної юрисдикції врегульована 

Конституцією України, Законом України «Про судоустрій та статус суддів» від 

7 липня 2010 р. № 2453-VI, галузевим законодавством. 

Систему судів загальної юрисдикції складають загальні та спеціалізовані суди 

(господарські та адміністративні). Загальні суди розглядають справи у спорах, що 

виникають з цивільних, сімейних, трудових, житлових, земельних правовідносин (ст. 

15 ЦПК), якщо розгляд таких справ не провадиться за правилами іншого 

судочинства.  

Захист суб’єктивних цивільних прав здійснюється також у третейських судах. 

Діяльність третейських судів урегульована Законом України «Про третейські суди» 

від 11 травня 2004 р. № 1701-ІV, у ст. 2 якого визначено, що третейський суд є 

недержавним незалежним органом, що утворюється за угодою або відповідним 

рішенням заінтересованих фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановленому 

цим Законом, для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських 

правовідносин. Слід звернути увагу на те, що Конституцією України, Законом 

України «Про судоустрій та статус суддів» третейські суди не віднесені до системи 

судів загальної юрисдикції, тобто системи судів, що справляють правосуддя у 

цивільних і господарських справах. 

Різновидом третейського суду є міжнародний комерційний арбітраж. Закон 

України «Про міжнародний комерційний арбітраж» передбачає, що до міжнародного 

комерційного арбітражу можуть за угодою сторін передаватися спори з договірних та 

інших цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні 

зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв’язків, якщо 

комерційне підприємство хоча б однієї із сторін знаходиться за кордоном, а також 

спори підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних об’єднань та 

організацій, створених на території України, між собою, спори між їх учасниками, а 

так само їх спори з іншими суб’єктами права України (ч. 2 ст. 1). 

У сучасному європейському співтоваристві важливим є  такий інститут (форма 

захисту) як захист прав людини Європейським судом з прав людини. Згідно зі ст. 35 

ЄКПЛ скарга вважається прийнятною для розгляду ЄСПЛ, якщо вичерпані всі 

національні засоби правового захисту.  

Процесуальну категорію форми захисту права слід відрізняти від іншої 

правової категорії, такої як спосіб захисту права. Остання є категорією 

матеріального характеру, її зміст визначений нормами матеріального права. 

Наприклад, Цивільним кодексом України від 16 січня 2003 р. № 435-IV (далі – ЦК) 

передбачено такі способи захисту цивільних прав:  

- визнання права; 
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- визнання правочину недійсним;  

- припинення дії, яка порушує право;  

- відновлення становища, яке існувало до порушення;  

- примусове виконання обов’язку в натурі; зміну правовідношення; 

припинення правовідношення;  

- відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; 

- відшкодування моральної (немайнової) шкоди;  

- визнання незаконним рішення органів державної влади і місцевого 

самоврядування (ст. 16 ЦК).  

Способами захисту сімейних прав та інтересів, що встановлені Сімейним 

кодексом України від 10 січня 2002 р. № 2947-ІІІ (далі – СК), зокрема є:  

- встановлення правовідношення; 

- примусове виконання добровільно не виконаного обов’язку; 

- припинення правовідношення, а також його анулювання;  

- припинення дій, які порушують сімейні права; відновлення 

правовідношення, яке існувало до порушення права; відшкодування матеріальної та 

моральної шкоди, якщо це передбачено цим Кодексом або договором;  

- зміна правовідношення; визнання незаконними рішень, дій чи 

бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим 

або органу місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб (ст. 18 СК).  

Визначені способи захисту права залежно від особливостей спірних 

правовідносин застосовуються юрисдикційним органом (судом) при вирішенні спорів 

і ухваленні рішень, тобто у законодавчо встановленій формі захисту права. 

 

Цивільне процесуальне право – це сукупність і система правових норм які 

регулюють суспільні відносини що виникають між учасниками цивільного процесу та 

судом при здійсненні правосуддя в цивільних справах. судами загальної юрисдикції. 

Такі відносини визначають процесуальний порядок провадження у цивільних 

справах, що встановлений Цивільним процесуальним кодексом України. Цей 

порядок складається з провадження по розгляду і вирішенню справ у спорах, що 

виникають з цивільних, сімейних, трудових, житлових, земельних та інших 

правовідносин, справ наказного і окремого проваджень. Крім того, у цивільному 

судочинстві розглядаються справи про оскарження рішень третейських судів, про 

видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів, про 

оспорювання рішень міжнародного комерційного арбітражу, а також про визнання та 

надання дозволу на виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу (ст. 15 

ЦПК). 

 

Цивільне процесуальне право є: 

- самостійною галуззю права в системі права; 

- регулює суспільні відносини між судом та учасниками процесу в сфері 

здійснення судочинства в цивільних справах; 

- об'єднує систему правових норм (цивільне процесуальне законодавство), які 

регулюють процесуальний порядок провадження в цивільних справах (цивільне 

судочинство); 
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- основною функцією є забезпечення і захист суб'єктивних матеріальних прав 

та інтересів громадян, юридичних осіб, держави; 

- має свій предмет і метод правового регулювання. Предмет правового 

регулювання відповідає на питання, на що впливає право як система норм. Метод 

правового регулювання відповідає на питання, яким чином (або якими способами і 

засобами) здійснюється правовий вплив. Отже, предмет дає можливість виділити 

певну групу суспільних відносин, які підпадають під регулюючий вплив цивільних 

процесуальних норм. Специфікою предмета цивільного процесуального права є 

те, що правове регулювання здійснюється лише стосовно тих суспільних відносин, 

які мають юридичну форму та існують у вигляді цивільних процесуальних 

правовідносин. Існування в цивільному судочинстві відносин не врегульованих 

нормами цивільного процесуального права не можливе. 

Питання про предмет цивільного процесуального права є дискусійним і в науці 

вирішується неоднозначно. Можна виділити наступні основні підходи у 

визначенні змісту предмета цивільного процесуального права: 

1) це цивільні процесуальні правовідносини і процесуальні дії (чи діяльність) 

суду та учасників процесу; 

2) це процесуальна діяльність суду та інших учасників процесу, а також 

процесуальні права та обов'язки суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин; 

3) це суспільні відносини у сфері цивільного судочинства або цивільні 

процесуальні правовідносини. 

Найбільш поширеним поглядом на предмет цивільного процесуального права є 

його визначення через цивільні процесуальні правовідносини в сфері здійснення 

правосуддя в цивільних справах, тобто як врегульований нормами цивільного 

процесуального права порядок розгляду і вирішення цивільних справ.  

Процесуальна діяльність у якості самостійного елемента предмета цивільного 

процесуального права ставить питання про місце і природу такої діяльності в рамках 

цивільного судочинства. Така діяльність суду та учасників процесу не може 

реалізуватися поза цивільними процесуальними правовідносинами, які регулюються 

нормами цивільного процесуального права. Саме процесуальні права та обов'язки є 

регуляторами поведінки учасників процесу, оскільки саме вони визначають межі 

дозволеної та необхідної поведінки і реалізація яких здійснюється в межах цивільних 

процесуальних правовідносин. Цивільна процесуальна діяльність є елементом 

цивільних процесуальних правовідносин поряд з цивільними процесуальними 

правами та обов'язками суду і учасників процесу. Будь - яка діяльність поза 

цивільних процесуальних правовідносин не регулюється нормами цивільного 

процесуального права, а тому така діяльність не може носити характер процесуально-

правової, оскільки відсутній зв'язок між нею і закріпленими у нормах цивільного 

процесуального права процесуальними правами та обов'язками. 

Отже, предметом цивільного процесуального права є суспільні відносини 

(цивільні процесуальні), які виникають у сфері цивільного судочинства. 

Особливостями предмета цивільного процесуального права є:  
1. визначає коло тих суспільних відносин, які регулюються нормами 

цивільного процесуального права;  
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2. визначає межі застосування судом норм матеріального та процесуального 

права;  

3. дає можливість конкретизувати мету і завдання процесуальної діяльності 

суду, учасників процесу; обов'язковим суб'єктом суспільних відносин, які входять до 

предмета правового регулювання, є суд;  

4. дає можливість об'єднати норми цивільного процесуального права в 

систему;  

5. цивільні процесуальні правовідносини, які входять в предмет правового 

регулювання, існують у вигляді системи. 

Існує також питання про те, які саме суспільні відносини повинні охоплюватися 

предметом цивільного процесуального права. З цього питання в процесуальній науці 

існує два підходи: вузький і широкий. 

Представники вузького розуміння предмета цивільного процесуального права 

вважають, що його утворюють лише ті суспільні відносини які виникають лише з 

участю судів загальної юрисдикції, здійснюючих правосуддя у цивільних справах. 

Тобто, процесуальна діяльність таких юрисдикційних органів як господарські, 

адміністративні та третейські суди не підпадає під предмет правового регулювання 

цивільного процесуального права. 

Поняття широкого розуміння предмета цивільного процесуального права 

бере початок з 60 - х років минулого століття. Спочатку до предмета цивільного 

процесуального права включалися всі види і напрямки юрисдикційної діяльності: 

народних судів (нині судів загальної юрисдикції), арбітражних (нині господарських) 

судів, третейських судів, товариських судів, комісій з трудових спорів, профспілки, 

нотаріат, яким законом надано повноваження розглядати і вирішувати цивільні 

справи. Основним аргументом широкого поняття предмета цивільного 

процесуального права стала спільність предмета захисту - норми матеріального 

права. 

Сучасні представники широкого поняття предмета цивільного процесуального 

права дещо по новому трактують його межі. Обґрунтовується, що до предмета 

входять суспільні відносини з участю всіх судів, які входять в систему судів 

загальної юрисдикції, тобто з участю господарських, адміністративних і третейських 

судів, оскільки всі вони застосовують норми цивілістичних галузей матеріального 

права, 3 цих позицій цивільне процесуальне право ототожнюється з цивільним 

процесом, основу яких складають: цивільне судочинство; адміністративне 

судочинство; господарське судочинство; третейське судочинство. Відповідно 

предмет цивільного процесуального права утворюють процесуальні норми і 

процесуальні правовідносини з приводу діяльності цих судових органів. 

Критеріями об'єднання таких процедур виділяються: однаковий предмет діяльності і 

спільна мета (захист прав та інтересів учасників матеріальних відносин); однакові 

принципи діяльності; однакові процесуальні інститути і процедури (позов, докази, 

судовий розгляд, оскарження тощо). 

Стосовно третейського судочинства то воно є альтернативним способом 

захисту, не є здійсненням правосуддя, основи організації та діяльності третейського 

суду мають певні особливості, які не співвідносяться з нормами цивільного 

процесуального права. 
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Отже, цивільне процесуальне право врегульовує процесуальну форму 

діяльності судів загальної юрисдикції, які здійснюють правосуддя в цивільних 

справах шляхом їх розгляду і вирішення в порядку цивільного судочинства. 

Цивільне процесуальне право, як самостійна галузь права, має свій метод 

правового регулювання. Поряд з предметом, метод визначає особливості цивільного 

процесуального права як самостійної галузі права. 

Методом цивільного процесуального права є забезпечення охорони і захисту 

цивільних прав судом за вимогами заінтересованих осіб на основі процесуальної 

рівності сторін, обов’язку доказати факти, якими вони обґрунтовують свої вимоги і 

заперечення, контролю суду за розпорядчими діями сторін і сприяння у здійсненні 

процесуальних прав. У кінцевому підсумку метод цивільного процесуального права 

характеризується як система способів, завдяки яким здійснюється вплив на предмет 

правового регулювання. І він характеризується як імперативно-диспозитивний, тобто 

як такий, в якому владовідноси- ни поєднуються із свободою та рівноправ’ям 

заінтересованих у розгляді цивільної справи осіб. 

 Метод цивільного процесуального права – це сукупність закріплених у 

нормах цивільного процесуального права способів і засобів впливу на відносини, які 

регулюються, і поведінку їх суб’єктів. Метод зумовлюється специфічними 

властивостями предмета регулювання цивільного процесуального права, соціальними 

функціями, які виконує ця галузь права, і органічним її зв’язком з галузями 

матеріального права.  

Метод правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин 

характеризується специфікою правового становища суб’єктів цивільних 

процесуальних правовідносин, процесуально-юридичних фактів, засобів формування 

змісту правовідносин, процесуальних санкцій і цивільної процесуальної форми.  

За змістом метод цивільного процесуального права є імперативно-

диспозитивним. 
Метод імперативного впливу на поведінку суб’єктів цивільних процесуальних 

правовідносин закріплений у нормах права, що встановлюють чітко визначені 

правила поведінки, категоричні приписи (зобов’язування, заборону, примус).  

Зобов’язування – це встановлений законом обов’язок конкретної активної 

поведінки. Наприклад, частиною 2 статті 27 ЦПК встановлено, що особи, які беруть 

участь у справі позовного провадження, для підтвердження своїх вимог або 

заперечень зобов'язані подати усі наявні у них докази до або під час попереднього 

судового засідання, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться – до 

початку розгляду справи по суті. 

Заборона виконання певних дій чи бездіяльності передбачена, наприклад, 

статтею 117 ЦПК, у якій ідеться про недопустимість суперечок про підсудність).  

Примус – це засіб впливу, спрямований на забезпечення виконання правил 

окремих норм цивільного процесуального права. Наприклад, ст. 92 ЦПК про 

попередження і видалення із залу судового засідання. 

Способи диспозитивного впливу на поведінку суб’єктів цивільних 

процесуальних правовідносин характеризуються дозволянням, свободою вибору 

суб’єктами цивільних процесуальних правовідносин щодо реалізації своїх 

процесуальних прав у межах, встановлених нормами ЦПК (ч. 1 ст. 27 ЦПК – права та 
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обов’язки осіб, які беруть участь у справі, ст. 31 ЦПК – процесуальні права та 

обов’язки сторін). Особи, які беруть участь у справі , також можуть утримуватися за 

власним розсудом від активної поведінки, тобто від вчинення процесуальних дій у 

межах, встановлених нормами ЦПК. Наприклад, відповідно до ч. 1 ст. 292 ЦПК 

сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у 

справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки, мають право оскаржити 

в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково. Проте, 

зазначені учасники цивільного процесу у справі можуть і не оскаржувати в 

апеляційному порядку рішення суду. 

 

Зміст методу правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин 

перш за все знаходить своє відображення у правовому становищі суб’єктів 

головних процесуальних правовідносин (правовідносин суду з особами, які мають 

матеріально-правову заінтересованість у справі — сторін цивільного судочинства), 

оскільки ці правовідносини є первісною і необхідною основою всього цивільного 

процесу. Без головних процесуальних правовідносин цивільний процес 

виникнути не може. У головних процесуальних правовідносинах відбиваються 

особливості правового регулювання, які притаманні цивільному процесуальному 

праву як самостійній галузі права. Ці особливості походять зі змісту 

правосуб’єктності учасників даних правовідносин — позивача, відповідача і суду 

та характеру їх правового зв’язку. 

Найбільш істотним елементом цивільної процесуальної правосуб’єктності 

сторін є правоздатність, що за обсягом значно ширша, ніж правоздатність інших 

осіб, які беруть участь у справі. Процесуальна правоздатність сторін — це правовий 

спосіб, який використовується законодавством для приведення в дію всього 

механізму правового регулювання процесуальних правовідносин. 

Згідно із ст. 28 ЦПК здатність мати цивільні процесуальні права та обов’язки 

сторони, третьої особи, заявника, заінтересованої особи (цивільна процесуальна 

правоздатність) мають усі фізичні і юридичні особи. Зміст процесуальної 

правоздатності визначає значну самостійність і автономність сторін, що і є 

характерною рисою методу правового регулювання цивільних процесуальних 

правовідносин. Процесуальна правоздатність інших осіб, які беруть участь у справі і 

мають особисту заінтересованість — заявники, заінтересовані особи (у справах 

наказного та окремого проваджень), за змістом відрізняється від правоздатності 

сторін, але за нею залишається та сама функціональна спрямованість у механізмі 

правового регулювання. 

Специфіка правосуб’єктності суду полягає в тому, що вона визначається 

компетенцією, а не правоздатністю. Від правоздатності компетенція відрізняється 

тим, що вона не пов’язана із задоволенням особистого інтересу її носія і має 

правообов’язковий характер. У механізмі правового регулювання компетенція суду і 

правоздатність сторін взаємопов’язані й доповнюють одна одну. Нерозривний 

функціональний зв’язок прав, які становлять зміст процесуальної правоздатності і 

компетенції, — закономірна, характерна риса цивільного судочинства. 

Метод цивільного процесуального права характеризується також особливим 

видом юридичних фактів – процесуальних дій суду і осіб, які беруть участь у справі, 
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від яких залежить виникнення, зміна і припинення процесуальних правовідносин, 

виражених у юридично значимих процесуальних актах. Це факти-дії, оскільки 

цивільний процес є проявом активної поведінки; це звичайно не одиничні факти, а 

фактичний склад (наприклад, подача позовної заяви позивачем і постановлення 

суддею ухвали про відкриття чи про відмову у відкритті провадження у справі).  

Метод правового регулювання характеризують не всі юридичні факти, а лише 

ті, які становлять юридичну основу регулювання. Такими будуть юридичні факти, що 

впливають на весь хід цивільного судочинства, на всі процесуальні правовідносини. 

Їх особливість полягає в тому, що ці факти є підставою виникнення, розвитку, припи-

нення головних процесуальних правовідносин, однак мають значення і для інших 

процесуальних правовідносин. 

Так, істотне значення в юридико-фактичному складі цивільного процесу мають 

юридичні факти, на підставі яких виникає цивільне судочинство (подання позову, 

заяви, скарги). Вони відбивають суть процесуальної диспозитивності та свідчать про 

конститутивне значення ініціативи заінтересованої особи (заявника) у правовому 

регулюванні. На їх основі будується вся система інших специфічних для цивільного 

судочинства юридичних процесуальних фактів (відмова від позову, складання 

мирової угоди тощо). 

Конститутивне значення в цивільному процесі мають і процесуальні дії 

(юридичні факти) суду, які є невід’ємним елементом юридичного фактичного складу 

головних процесуальних правовідносин. Метод правового регулювання 

характеризують ті дії, які здійснюються по виконанню обов’язку з правосуддя: судові 

рішення, ухвали, постанови вищих судів. Крім них до юридичного складу входять 

також процесуальні дії, правовою формою реалізації яких є не компетенція, а правова 

пов’ язаність у тих випадках, коли суд здійснює контроль за праворозпорядчими 

діями сторін — приймає або відмовляє у прийнятті заяви, приймає відмову від 

позову, затверджує мирову угоду тощо. Ці процесуальні дії перебувають у 

функціональному зв’язку з діями сторін, доповнюють їх. 

Гарантіями  реалізації юридичних фактів є санкції норм цивільного 

процесуального права. Ними встановлені правові наслідки за порушення прав і 

невиконання обов’язків суб’єктом цивільних процесуальних правовідносин. 

До них належать санкції скасування або зміни судових постанов. Вони мають 

найбільшу вагу, максимально сприяють реалізації завдань цивільного судочинства. 

Ці санкції належать до заходів захисту, а не процесуальної відповідальності. 

В юридичній літературі правові санкції інтерпретуються не тільки як засоби 

правового примусу, але і як передбачені законом правові наслідки, необов’язково 

пов’язані з примусом. Серед процесуальних санкцій, які є наслідками неналежного 

здійснення заінтересованими особами своїх процесуальних прав, — відмова у 

прийнятті заяви, залишення заяви без руху, залишення заяви без розгляду, закриття 

провадження у справі внаслідок відсутності у заявника права на звернення до суду 

тощо. Вказані санкції називаються процесуальними тяжкостями. Вони покладаються 

на особу, якщо вона здійснила належне їй право поза передбаченими законом 

умовами, тобто не у формах судочинства. Функція процесуальних тяжкостей полягає 

не тільки в тому, щоб викликати здійснення процесуальної дії, а й забезпечити додер-
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жання заінтересованими особами умов і порядку реалізації своїх процесуальних прав, 

використання судового захисту тільки у формах судочинства. 

 

Метод правового регулювання, характерний для цивільного процесуального 

права, визначений двома обставинами: з одного боку, виникнення цивільного 

процесу, його розвиток, перехід з однієї стадії в іншу залежить від волі 

заінтересованих осіб; з іншого боку - обов'язковим і вирішальним суб'єктом 

цивільних процесуальних правовідносин є суд, що приймає від імені держави владне 

рішення, яке у необхідних випадках підлягає примусовому виконанню. 

Ця специфіка відображає способи впливу цивільного процесуального права на 

регульовані відносини, обумовлює своєрідність його принципів. Виходячи із цього, 

метод цивільного процесуального права можна визначити як диспозитивно-

імперативний 

Імперативні основи методу цивільного процесуального права 

проявляються в наступному: 

 процесуальні норми забезпечують чільне положення суду як органу 

влади; 

 у якості основних юридичних фактів виступають владні процесуальні дії 

суду; 

 цивільне процесуальне право забезпечує суду право контролю за діями 

сторін; 

 цивільний процес ґрунтується на суворо визначеному процесуальному 

порядку здійснення правосуддя - цивільній процесуальній формі. 

Диспозитивні основи проявляються в основному в наступному: 

 рівність сторін у тих можливостях, які надані ним для захисту своїх прав і 

інтересів; 

 свобода використання цих прав. Суб'єкти цивільного процесуального 

права вправі здійснювати або не здійснювати свої права; 

 система гарантій прав суб'єктів цивільного процесу. 

 

Значення цивільного процесуального права полягає в тому, що йому 

належить важлива роль у забезпеченні соціально-економічних перетворень у країні, 

оскільки ним закріплений процесуальний порядок захисту соціально-економічних та 

особистих прав і свобод громадян та їх інтересів, гарантованих Конституцією 

України й іншими законами, а також прав і охоронюваних законом інтересів 

юридичних осіб та держави. Цивільне процесуальне право покликане забезпечувати 

зміцнення законності, запобігання цивільним правопорушенням, формувати правову 

свідомість громадян та посадових осіб на основі 

фундаментальностіпринципу справедливості. 

Процесуальний порядок провадження в цивільних справах охоплюється таким 

поняттям як "цивільне судочинство". Тобто, цивільне процесуальне право є 

поняттям ширшим і включає в себе такі елементи як "цивільне судочинство", а також 

"цивільне процесуальне законодавство". 

Цивільне процесуальне право об'єднує певну систему правових норм, які 

регулюють порядок здійснення правосуддя у цивільних справах. За своєю природою і 
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змістом такі норми права є процесуальними, основним призначенням яких є 

регулювання суспільних відносин між судом із кожним учасником процесу з приводу 

розгляду і вирішення цивільної справи. Такі норми певним чином систематизовані і в 

сукупності утворюють самостійну галузь в системі права України - цивільне 

процесуальне право. 

Отже, цивільне процесуальне право складається із цивільних процесуальних 

норм, закріплених в законодавстві про цивільне судочинство. 

 

 

ВИСНОВОК З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ЛЕКЦІЇ: 

 

Підсумовуючи основні положення першого питання лекції, слід акцентувати на 

тому, що цивільне процесуальне право є самостійною галуззю права в системі права 

України, характеризується окремим предметом і методом правового регулювання. Як 

галузь процесуального права, цивільне процесуальне право характеризується також 

тим, що визначає цивільну процесуальну форму здійснення захисту прав, свобод чи 

інтересів заінтересованих осіб, які звертаються д суду за захистом. 



16 
 

ІІ.   НОРМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА, ЇХ ДІЯ В 

ЧАСІ, ПРОСТОРІ, ЗА КОЛОМ ОСІБ. СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 

 

Цивільне процесуальне право України має усталену систему. Система 

цивільного процесуального права – це сукупність норм, інститутів та принципів 

галузі права, зумовлених предметом правового регулювання.  

Норми цивільного процесуального права закріплені в основоположних 

нормативно-правових актах: Конституції України, Цивільному процесуальному 

кодексі України, Законі України «Про міжнародне приватне право». Відповідно до 

цих нормативно-правових актів здійснюється у судах загальної юрисдикції розгляд і 

вирішення цивільних справ (ч. 1 ст. 2 ЦПК), що виникають з цивільних, сімейних, 

житлових, трудових, земельних правовідносин (п. 1 ч. 1 ст. 15 ЦПК). Розглядаючи ці 

справи, суд застосовує чинне законодавство: Конституцію України, закони України, 

міжнародно-правові акти, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України (ч. 1 ст. 8 ЦПК). 

Нормами цивільного процесуального права є встановлені державою 

загальнообов’язкові правила, що регулюють порядок здійснення правосуддя в 

цивільних справах. Норми цивільного процесуального права визначають весь хід 

судового процесу у всіх його стадіях, встановлюють для кожного суб’єкта цивільних 

процесуальних відносин міру належної і можливої поведінки. 

За своїм змістом норми цивільного процесуального права поділяються на 

регулятивні і дефінітивні. Регулятивні норми встановлюють правила поведінки 

суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин: суду, осіб, які беруть участь у 

справі, інших учасників цивільного процесу (ст. ст. 11-1 Автоматизована система 

документообігу суду, 27 Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі, 130 

Попереднє судове засідання ЦПК та ін.). Дефінітивні норми визначають завдання 

цивільного судочинства (ст. 1 ЦПК), принципи цивільного процесу та його інститути 

(статті 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 ЦПК), містять визначення понять і термінів (ст. 57 – 

доказів; ст. 67 – процесуальних строків, статті 28, 29 – цивільної процесуальної 

правоздатності та дієздатності).  

За сферою застосування норми цивільного процесуального права поділяються 

на загальні та спеціальні. Загальні норми мають значення для всіх проваджень і 

стадій цивільного процесу. Вони вміщені в ЦПК у розділі 1 «Основні положення». 

Спеціальні норми регулюють права, обов’язки і процесуальні дії суб’єктів цивільних 

процесуальних правовідносин лише в певній стадії цивільного процесу (у стадії 

розгляду справи по суті чи у стадії апеляційного оскарження тощо або при розгляді 

певної категорії справ).  

За методом впливу на цивільно-процесуальні правовідносини і поведінку їх 

суб’єктів норми цивільного процесуального права можна класифікувати як 

імперативні та диспозитивні. Імперативні встановлюють обов’язок (ст. 77 ЦПК ), 

заборону (ст. 117 ЦПК), заходи процесуального примусу (ст. ст. 92, 93, 94 ЦПК). 

Диспозитивні встановлюють право суб’єктів цивільних процесуальних 

правовідносин на активну поведінку в межах, визначених такими нормами ( ст. ст. 27, 

31, 34, 123 ЦПК та ін.). 
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Норми цивільного процесуального права діють у часі, просторі, за колом 

осіб. За загальним правилом прийнятий закон не має зворотної сили, якщо з цього 

приводу в ньому відсутнє спеціальне застереження. Так, у цивільному праві акт 

цивільного законодавства не має зворотної дії у часі, крім випадків, коли він 

пом’якшує або скасовує цивільну відповідальність особи (ч. 2 ст. 5 ЦК).  

Щодо цивільного процесуального права слід звернути увагу на те, що чинність 

процесуального закону в часі полягає в тому, що суд повинен застосовувати той 

процесуальний закон, який діє у момент здійснення процесуальних дій, незалежно від 

того, який процесуальний закон діяв на момент виникнення процесу у справі. 

Частиною 3 статті 2 ЦПК визначено, що провадження в цивільних справах 

здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних 

дій, розгляду і вирішення справи. Проте при вирішенні справи суд застосовує норми 

матеріального права, які були чинними на час виникнення, зміни чи припинення 

правовідношення, з якого виник спір, з урахуванням норми частини 4 статті 2 ЦПК. 

Так, наприклад, у справі про визнання шлюбу недійсним, який був зареєстрований у 

2000 р. (коли був чинним Кодекс про шлюб і сім’ю) і тривав до часу, коли набрав 

чинності Сімейний кодекс України, суд має застосовувати норми як КпШС, так і СК 

та здійснювати провадження у справі відповідно до ЦПК, чинного на час вичинення 

процесуальних дій.    

Ці правила поширюються на всі види і стадії цивільного судочинства. 

 

Чинність процесуального закону за колом осіб. Норми цивільного 

процесуального права поширюють свою дію на суд (склад суду), осіб, які беруть 

участь у справі, і всіх інших учасників цивільного процесу на засадах рівності перед 

законом і судом незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 

проживання, мовних та інших ознак (ст. 5 ЦПК); на фізичних і юридичних осіб (ст. 

28 ЦПК); на іноземців, осіб без громадянства, іноземні юридичні особи, іноземні 

держави (їх органи та посадові особи) та міжнародні організації (ст. 410 ЦПК).  

 Разом з тим дія цивільного процесуального законодавства за колом осіб має 

особливості. Воно діє тільки відносно учасників цивільного процесу та осіб, які 

мають будь-яке відношення до справи, що розглядається судом, хоча і не залучених 

до процесу. Так, згідно із ст. 137 ЦПК суд може витребувати докази у тих осіб, які не 

є учасниками цивільного процесу, але утримують письмові або речові докази. 

Певні правила цивільного процесуального законодавства діють відносно всіх 

або тільки щодо окремих суб’єктів цивільного судочинства. Так, ст. 7 ЦПК, яка 

передбачає правило Мова цивільного судочинства визначається статтею 14 Закону 

України "Про засади державної мовної політики". Судочинство в Україні у 

цивільних, господарських, адміністративних і кримінальних справах здійснюється 

державною мовою. У межах території, на якій поширена регіональна мова (мови), за 

згодою сторін суди можуть здійснювати провадження цією регіональною мовою 

(мовами)., а ст. 60 ЦПК, яка передбачає обов’ язок доказування та подання доказів, 

стосується лише сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. 

 Чинність процесуального закону у просторі. Дія норм цивільного 

процесуального права в просторі полягає в тому, що провадження в цивільних 
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справах в судах України здійснюється відповідно до Конституції України, 

Цивільного процесуального кодексу України та Закону України «Про міжнародне 

приватне право» (ч. 1 ст. 2 ЦПК). Судові рішення є обов’язковими до виконання на 

всій території України (ст. 129 Конституції України, ст. 14 ЦПК).  

Дія цивільних процесуальних норм у просторі визначається тим, що: норми 

поширюють свою дію на всю територію України; до спірних правовідносин, що 

виникли, змінилися чи припинилися за межами України, але підлягають розгляду на 

території України; процесуальні норми застосовуються у випадках передбачених 

законом України та міжнародними договорами за участю України. 

    
Цивільне процесуальне право України складає певну систему. Система 

цивільного процесуального права – це сукупність норм, принципів та інститутів 

галузі права, зумовлених предметом правового регулювання. Система цивільного 

процесуального права визначається також структурою ЦПК України та складається, 

з двох частин – загальної і особливої. Загальна об’єднує норми та інститути 

цивільного процесуального права, які мають значення для всієї галузі, всіх видів 

провадження і стадій цивільного процесу. Особлива частина включає норми та 

інститути, які врегульовують порядок розгляду і вирішення справ за видами 

провадження та стадіями цивільного судочинства.  

Система цивільного процесуального права об’єднує норми загального і 

спеціального значення. 

Виділяються норми, спільні для всіх видів цивільного судочинства і стадій 

цивільного процесу. Такі норми визначають завдання цивільного судочинства, 

закріплюють принципи цивільного процесу, визначають коло осіб, які беруть участь 

у цивільній справі, докази, процесуальні строки тощо. Специфіку кожного 

провадження як виду судочинства відображають норми спеціального значення. Так, 

наприклад, для позовного провадження характерним є комплекс норм щодо 

забезпечення позову (статті 151-155 ЦПК), що визначають права сторін (статті 31 та 

ін.).  

Цивільне процесуальне право у своїй системі містить групи правових норм, які 

називаються інститутами: наприклад, інститут підсудності, інститут позову, 

інститут осіб, які беруть участь у справі, інститут доказування тощо. Інститут – це 

сукупність процесуальних норм загального, спеціального і конкретизуючого 

характеру, що регулюють певне правовідношення у всіх стадіях процесу і видах 

судочинства. Тобто, це одна група процесуальних відносин, що характеризується 

своїм особливим предметом регулювання. 

Окреме місце у системі цивільного процесуального права займають норми, що 

визначають принципи галузі права. Останні є фундаментом у правовому регулюванні 

процесуальних питань (наприклад, статті 3, 6, 10, 11, 12, 13 ЦПК).  

 

ВИСНОВОК З ДРУГОГО ПИТАННЯ ЛЕКЦІЇ: 

 

Систему цивільного процесуального права складають такі елементи: норми, 

визначені у нормативних джерелах цієї галузі права, інститути, принципи. Норми 

цивільного процесуального права закріплені в основоположних нормативно-правових 
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актах: Конституції України, Цивільному процесуальному кодексі України, Законі 

України «Про міжнародне приватне право». Відповідно до цих нормативно-правових 

актів здійснюється у судах загальної юрисдикції розгляд і вирішення цивільних 

справ, що виникають з цивільних, сімейних, житлових, трудових, земельних 

правовідносин.  
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ІІІ. ЮРИДИЧНІ ДЖЕРЕЛА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 

 

У статті 8 ЦПК наводиться вичерпний перелік видів актів цивільного 

процесуального законодавства. Ця стаття визначає поняття «законодавство, 

відповідно до якого суд вирішує справи», яке використовується у широкому 

розумінні, а отже передбачає співвідношення актів цивільного процесуального 

законодавства. Зміст цього поняття розкривають положення, по-перше, частини 

першої статті 8 ЦПК про те, що суд вирішує справи відповідно до Конституції 

України, законів України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, і по-друге, суд застосовує інші нормативно-

правові акти, прийняті відповідним органом на підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що встановлені Конституцією та законами України (ч. 2 ст. 8 ЦПК).  

Юридичними джерелами цивільного процесуального права є нормативно-

правові акти, міжнародні договори за участю України, у яких містяться правові 

норми, що регулюють суспільні відносини у сфері здійснення правосуддя у цивільних 

справах.  

 

Джерела цивільного процесуального права виступають зовнішньою формою 

вираження і функціонування процесуальних норм, у яких містяться загальні та 

спеціальні правила цивільного судочинства. 

Особливості цивільного процесуального права можна розкрити через його 

зовнішні форми виразу, які фіксують його межі, способи зовнішнього вираження, 

порядок правозастосування і прояву у цивільних процесуальних правовідносинах, які 

виникають у процесі розгляду і вирішення цивільних справ у судах. Процес активної 

правотворчої діяльності в Україні, реформування судової системи говорить про те, 

що джерела права займають важливе місце у теорії цивільного процесуального права, 

правозастосовчій діяльності судів, які розглядають і вирішують цивільні справи. 

В теорії цивільного процесуального права поняття джерела (форми) права 

розглядається як спосіб, або форма, вираження державної волі українського народу, 

щодо яких ця воля стає правом, або як нормативні акти різного рівня, які містять 

норми цивільного процесуального права. Аналогічні поняття джерел права вже давно 

існують у країнах романо-германської правової системи, де під цим поняттям 

розуміють ті норми, на які суддя при постановленні рішення може посилатися, 

оформивши їх у відповідній формі у своєму рішенні. 

Джерела цивільного процесуального права досить різноманітні і їх неможливо 

просто механічно перераховувати. Всі законодавчі акти, міжнародні договори з 

участю України, інші нормативні акти, норми права інших держав так чи інакше 

регулюють питання щодо процесуальної регламентації цивільного судочинства і 

застосування законодавства при розгляді і вирішенні цивільної справи судом. Повна 

характеристика джерел цивільного процесуального права можлива лише при їх 

розгляді як у процесі правотворення, так і у процесі правозастосування та 

тлумачення. 

 Це дасть можливість виділити особливості джерел цивільного процесуального 

права, охарактеризувати їх види, показати їх співвідношення.  
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Для джерел цивільного процесуального права характерно: пріоритетність і 

верховенство Конституції і законів України; розширення кола нормативних актів, у 

яких містяться норми цивільного процесуального права; наявність не лише законів, а 

й підзаконних актів якими суд керується при вирішенні цивільної справи; включення 

в систему ратифікованих в Україні міжнародних договорів, які стосуються 

цивільного процесу, а також норм інших держав, які суд може застосувати у разі 

якщо це передбачено законом України чи міжнародними договорами; визначення 

судової практики у якості самостійного джерела цивільного процесу. 

Для характеристики джерел цивільного процесуального права їх варто 

об'єднати у певні групи. Основним критерієм поділу джерел цивільного 

процесуального права на групи і види покладено акти, які регулюють цивільне 

судочинство і акти якими суд керується у своїй діяльності при вирішенні цивільних 

справ, а їх співвідношення є юридична сила цих актів. 

Джерела цивільного процесу можна поділити на такі групи і види: 

1) національне законодавство України: а) Конституція України; б) 

міжнародні договори; в) цивільний процесуальний кодекс України; г) закони України 

і Кодекси України; д) підзаконні акти; 

2) норми права іноземних держав; 

3) судова практика: а) практика Європейського суду з прав людини; б) 

рішення Конституційного суду України; в) судова практика судів загальної 

юрисдикції у цивільних справах. 

1. Національне законодавство України поєднує нормативно-правові акти, у 

яких містяться процесуальні норми, що врегульовують порядок здійснення 

судочинства у цивільних справах, чинних на території України. Правовою основою 

виділення цієї групи є положення ЦПК, відповідно до яких цивільне судочинство 

регулюється Конституцією України, ЦПК та Законом України "Про міжнародне 

приватне право" (ч. 1 ст. 2), а цивільні справи, згідно із статтею 8 ЦПК, суд вирішує 

відповідно до Конституції України, законів України та міжнародних договорів, згода 

на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, прийнятих на підставі 

Конституції України і законів України, нормативно-правових актів. У разі, якщо 

спірні відносини не врегульовані законом, суд застосовує закон, що регулює подібні 

за змістом відносини (аналогія закону), а за відсутності такого - суд виходить із 

загальних засад законодавства (аналогія права). 

Конституція України є основним джерелом (формою) в системі цивільного 

процесуального права. Пов'язано це з тими властивостями, які характеризують 

Основний Закон, як акт вищого органу державної влади, який наділяється найвищою 

юридичною силою по відношенню до інших нормативно - правових актів, регулює 

найбільш важливі питання суспільного життя в державі. Конституція України, 

будучи основним законом нашої держави, встановлює основні засади організації 

і здійснення правосуддя в цивільних справах: 1) визначає судову систему України 

та уповноважує суди на здійснення правосуддя в цивільних справах; 2) є законом 

прямої дії і має найвищу юридичну силу по відношенню до всіх інших актів 

цивільного процесуального права; 3) визначає основні засади цивільного 

судочинства, правовий статус особи; 4) закріплює право особи на судовий захист та 

гарантії його реалізації. 
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Конституція України названа першою у системі законодавства, яке визначає 

порядок провадження у цивільних справах (ст. 2 ЦПК) і у якості законодавства, 

відповідно до якого суд зобов'язаний вирішувати справу (ст. 8 ЦПК). У цих 

положеннях визначено верховенство Конституції в системі джерел цивільного 

процесуального права. Конституції є основними джерелами цивільного процесу в 

переважній більшості західних країн (Німеччині, Франції, Іспанії та ін.), в країнах 

СНД (Російської Федерації, Білорусії, Молдові та ін.). 

Для цивільного процесу України важливе місце мають положення Конституції 

України, які містяться у ст.ст. 8, 9, 10, у розділах II "Права, свободи та обов'язки 

людини і громадянина", у розділі VIII "Правосуддя" та інших. 

Суди загальної юрисдикції ухвалюючи рішення у цивільній справі повинні 

робити посилання на відповідні норми Конституції. Згідно з статтею 8 Конституції 

України вона є законом прямої дії, та відповідно її норми повинні бути тими 

основними і вихідними положеннями на яких ґрунтується рішення судів загальної 

юрисдикції. 

Міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 

України, є частиною національного законодавства України (стаття 9 Конституції 

України). Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого подана 

Верховою Радою України, передбачено інші правила, ніж передбачені у ЦПК (ч. 2 

ст. 2 ЦПК) або у законі України (ч. 5, ст. 8 ЦПК), то суд застосовує правила 

міжнародних договорів. Поява міжнародних договорів у системі джерел цивільного 

процесуального права створює певні труднощі у їх застосуванні. У діючому 

законодавстві України відсутні положення, які б визначали повний перелік 

загальновизнаних правил, що містяться у міжнародних договорах, відсутні чіткі 

рекомендації щодо їх застосування в судовій практиці. 

Міжнародні договори визначають взаємну правову допомогу у цивільних 

справах. Прикладом таких актів є Конвенція з питань цивільного процесу (Гаага, 1 

березня 1954 р.), договори України з Болгарією (21.05.2004 р.), Грузією (9.01.1995 р.), 

Китаєм (31.10.1992 р.), Молдовою (13.12.1993 р.), Польщею (24.05.1993 р.), Румунією 

(30.12.2002 р.), Угорщиною (2.08.2001 р.) та інші. В ієрархічній системі джерел 

цивільного процесуального права міжнародний договір займає основне місце, 

поступаючись за своєю юридичною силою лише Конституції України. 

 

В системі джерел цивільного процесуального права, після Конституції і 

міжнародних договорів, важливе місце посідає Цивільний процесуальний кодекс 

України від 18 березня 2004 р. Це основний кодифікований законодавчий акт, який 

детально регулює процесуальний порядок судочинства у цивільних справах. Саме 

ЦПК визначає завдання цивільного судочинства, порядок провадження в цивільних 

справах, основні засади цивільного судочинства, процесуально - правове становище 

суду і учасників процесу, порядок судового розгляду та інші питання, які пов'язані з 

розглядом і вирішенням цивільних справ в судах загальної юрисдикції. 

У ЦПК розміщено основний масив цивільних процесуальних норм, а отже - це 

основний процесуальний закон, який регулює цивільне судочинство, нормами якого 

суддя обов'язково повинен керуватися у своїй діяльності. 
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З моменту прийняття ЦПК зазнав багато доповнень і змін. Найбільш істотні 

зміни були внесені Законом України «Про судоустрій та статус суддів» від 7 липня 

2010 р. № 2453-VI. Протягом 2010-2012 років відчутні зміни і доповнення до цього 

Кодексу були внесені відповідно до Законів України «Про внесення змін до Закону 

України "Про виконавче провадження" та деяких інших законодавчих актів України 

щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів та інших 

органів (посадових осіб)» вiд 4 листопада 2010 р. № 2677-VI, «Про внесення змін до 

Цивільного процесуального кодексу України щодо оскарження рішення третейського 

суду та видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського 

суду» вiд 3 лютого 2011 р. № 2979-VI, «Про судовий збір» від 8 липня 2011 р. № 

3674-VI, «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку 

здійснення судочинства» від 20 грудня 2011 р. № 4176-VI та інших. 

 

Важливим джерелом є також Закони України. Норми цивільного 

процесуального права містяться в законах, які в різному обсязі регулюють відносини 

у сфері цивільного процесу. Наприклад, до цієї групи можна віднести Закон України 

"Про судоустрій і статус суддів", який визначає засади організації судової влади, 

судову систему України, основні засади судочинства в Україні. Це Закони України 

"Про прокуратуру", "Про адвокатуру і адвокатську діяльність", "Про місцеве 

самоврядування в Україні", "Про судову експертизу", "Про міжнародне приватне 

право", "Про виконавче провадження", "Про судовий збір" та інші. Загальною 

особливістю цих законів є те, що вони регулюють окремі сторони цивільного 

процесу, але не весь процес в цілому. 

У системі джерел чільне місце займають кодекси України (Цивільний, 

Сімейний, Трудовий, Житловий та інші). їх особливістю є те, що вони як джерела 

цивільного процесу мають значення для врегулювання матеріального спору. У них 

передбачено способи захисту, деталізуються правила про допустимість і належність 

доказів, визначається коло доказів у справі, є джерелом формування вимог позивача 

(заявника) тощо. Хоча такі норми знаходяться в матеріально правових актах, але за 

своєю суттю містять процесуальні положення, оскільки регулюють порядок і 

особливості розгляду конкретних категорій цивільних справ. 

До законодавства, відповідно до якого суд вирішує цивільні справи, слід 

віднести Цивільний кодекс України, норми якого, зокрема, визначають обставини, 

які мають юридичне значення і які суд має встановити при розгляді і вирішенні 

спорів, що виникають з цивільних правовідносин.  

Сімейним кодексом України визначено, зокрема, коло осіб, які мають право 

звернутися з позовом до суду про позбавлення батьківських прав (ст. 165 СК), 

обов’язкову участь органу опіки та піклування в деяких справах із сімейних 

правовідносин (ст. 19 СК), обставини, що мають істотне значення при ухваленні 

судом рішення про усиновлення (ст. 224 СК) та ін.  

Земельний та Житловий кодекси України також слід віднести до 

законодавства, відповідно до якого суд вирішує цивільні справи. Кодексом законів 

про працю України, зокрема, визначено судову юрисдикцію щодо вирішення певної 

категорії трудових спорів (ст. 228, 231, 232 та ін.). 
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Підзаконні акти також є джерелом цивільного процесуального права. Суддя 

вирішуючи справу повинен враховувати положення, які містяться в Указах 

Президента, постановах Кабінету Міністрів, актах міністерств, відомств, актах 

органів місцевої влади і місцевого самоврядування, в інших нормативно-правових 

актах, прийнятих відповідним органом на підставі та в межах повноважень та у 

спосіб встановлений Конституцією та законами України. Застосування судом 

підзаконних актів у процесі розгляду і вирішення цивільної справи можливо при 

умовах: якщо вони не суперечать Конституції України і законам України, 

міжнародним договорам які ратифіковані Україною; застосовуються судом 

одночасно із положеннями Конституції і законів України, положеннями 

міжнародного договору. Якщо суд з'ясує, що підзаконний акт не відповідає названим 

нормативним актам, він вправі його не застосовувати при вирішенні справи. 

2. У процесі вирішення цивільної справи суд може застосувати норми інших 

держав. Україна поширила на іноземців та осіб без громадянства національний 

правовий режим (ст. 26 Конституції), але у сфері цивільного судочинства при 

вирішенні деяких питань може виникнути необхідність звернутися до норм іншої 

держави. Відповідно до ч. 6 ст. 8 ЦПК суд застосовує норми права інших держав у 

разі, коли це встановлено законом України чи міжнародним договором, згода на 

обов'язковість якого надана Верховною Радою України. 

Застосовуючи норми права іншої держави суд повинен визначати зміст цих 

норм і встановити відповідність їх національному законодавству. Звичайно, що при 

цьому виникне цілий ряд проблем, оскільки у кожній країні існує специфічне 

національне законодавство, своя правова система, сформована судова практика. 

Важливе значення має і правильний переклад норм права іноземної держави, 

тлумачення їх змісту. Це питання потребує вирішення в окремому нормативно - 

правовому акті, у якому слід в першу чергу передбачити порядок звернення до 

органу, який вправі дати роз'яснення змісту норми права іншої держави, навести 

перелік органів чи осіб, які уповноважені це робити, визначити порядок оформлення 

такого роз'яснення, а також суди які вправі звертатися за таким роз'ясненням та інші 

питання. 

3. Судова практика здійснює досить вагомий вплив на правозастосування і 

ефективність цивільного судочинства. Визнання судової практики у якості джерела 

цивільного процесу в повній мірі відповідає концепції судової влади, є складовою 

здійснюваної у нашій країні судово - правової реформи. 

У науці цивільного процесуального права все більше набуває ідея про 

необхідність визнання судової практики у якості самостійного джерела цивільного 

процесуального права, даються її поняття та виділяються її особливості у цивільному 

судочинстві, обґрунтовуються підстави її запровадження у практичній діяльності 

суддів. Можна виділити дві основні точки зору з приводу судової практики: одні 

вчені вважають, що судова практика не є джерелом права, але вбачають у ній 

фактори які впливають на авторитет права, а інші, характеризують її як джерело 

права. 

В останні роки зросло роль судової практики. Юристи вивчають не лише діюче 

законодавство, а й матеріали судової практики. Значення судової практики можна 

визначити у наступному: 1) здійснює позитивний вплив на вироблення єдиних 
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правил поведінки у одно-типових фактичних ситуаціях; 2) сучасне законодавство 

характеризується великою кількістю законів, які містять недостатньо чіткі 

положення, або взагалі не регулюють ті суспільні відносини, з яких виник конфлікт. 

А отже, цілий ряд положень нормативних актів вимагають конкретизації в судовій 

практиці; 3) судова практика слугує важливою основою для подальшого 

вдосконалення діючого законодавства (матеріального і процесуального). 

В системі судової практики важливе місце відводиться рішенням 

Конституційного Суду України, правовою основою діяльності якого є Конституція 

України, Закон України "Про Конституційний Суд України". У теорії права, 

галузевих науках формуються власні підходи щодо природи актів Конституційного 

Суду України та їх місця в системі джерел права. Для цивільного процесуального 

права акти Конституційного Суду України повинні розглядатися у якості джерела 

права. Конституція України визначила два напрямки діяльності Конституційного 

Суду України, а саме вирішення питань про відповідність законів та інших правових 

актів Конституції України і надання офіційного тлумачення Конституції України та 

законів України (ст. 147 Конституції). Аналогічні положення містяться у ст.ст. 13, 61, 

62 Закону України "Про Конституційний Суд України". У ч. 3 ст. 8 ЦПК передбачено 

правило, що у разі виникнення у суду сумніву під час розгляду справи щодо 

відповідності закону чи іншого правового акта Конституції України, вирішення 

питання про конституційність якого належать до юрисдикції Конституційного Суду 

України, суд звертається до Верховного Суду України для вирішення питання 

стосовно внесення до Конституційного Суду України подання щодо конституційності 

закону чи іншого правового акта. 

Рішення Конституційного Суду про скасування тієї чи іншої норми права 

набуває значення джерела права, оскільки загальні суди не вправі посилатися і 

застосовувати таку норму права. Якщо у цьому випадку утворюється прогалина у 

нормативно - правовому акті, то слід застосовувати норми Конституції, аналогію 

права чи аналогію закону. 

Рішення Конституційного Суду України у яких здійснюється тлумачення 

положень Конституції України, Законів України, ЦПК є джерелом цивільного 

процесуального права. 

Для практики застосування цивільного процесуального законодавства 

принципово важливим стали, наприклад, такі рішення Конституційного Суду 

України: від 22 квітня 2008 р. (справа про мову судочинства); від 27 січня 2010 р. 

(справа про апеляційне оскарження ухвал суду); від 28 квітня 2010 р. (справа щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положень Закону України 

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, 

пов'язаних із соціальними виплатами"). 

В структурі судової практики важливе місце посідає практика Європейського 

Суду з прав людини. Юрисдикція Європейського суду з прав людини з недавнього 

часу поширюється і на Україну. Правовою основою для цього є Закон України "Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" від 

23 лютого 2006 р. Це дає можливість розглядати його рішення як складову частину 

джерел цивільного процесуального права. Вітчизняна правозастосовча практика судів 

поступово йде у напрямку використання правил, сформульованих у рішенні 
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європейського Суду з прав людини, у якості обов'язкових правил поведінки у 

типових ситуаціях. В Україні загальні суди при розгляді цивільних справ повинні 

приймати до уваги рішення Європейського Суду з прав людини, оскільки рішення 

ЄСПЛ є джерелом права (ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини" від 23 лютого 2006 р.). 

Завдяки цьому буде забезпечено гармонізація права ЄС і національного 

законодавства України. 

Джерелами цивільного процесуального права також є рішення Європейського 

суду з прав людини, особливо що стосується застосування ст. 6 ЄКПЛ щодо права 

на справедливий судовий розгляд. З точки зору їх впливу на судову практику та 

правової дії у правовій системі рішення ЄСПЛ можуть розглядатися за певною 

аналогією з рішеннями Конституційного Суду України. Разом із тим між цими 

рішеннями мають місце і деякі суттєві відмінності, які визначаються різними 

статусами цих судів. Якщо функція Конституційного Суду України полягає в нормо- 

контролі у національній правовій системі, то Європейський суд з прав людини 

вирішує питання застосування конвенційних норм і не здійснює судовий 

нормоконтроль за національним законодавством. 

Правовою підставою прецедентності рішень ЄСПЛ є офіційне визнання 

державою як джерела права рішення цього Суду. Україна визнала обов’ язковою 

юрисдикцію ЄСПЛ у всіх питаннях тлумачення і застосування Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї. Відповідно до ст. 17 

Закону України «Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду 

з прав людини» суди України застосовують Конвенцію та рішення Європейського 

суду як джерело права. 

Враховуючи реальний вплив на національну судову практику рішень ЄСПЛ і 

Конституційного Суду України, не виключається їх певна конкуренція. Мова, власне, 

йде про проблему співвідношення рішень Конституційного Суду України та 

Європейського суду з прав людини. Деякі автори обґрунтовано вважають, що 

правотлумачення ЄСПЛ необхідно застосовувати не лише загальними судами, а й у 

конституційному судочинстві в разі тлумачення Основного Закону та навіть інших 

законів
[1]

, що, природно, означає, що рішення ЄСПЛ мають формальний пріоритет 

щодо рішень конституційних судів.  

Рішення і висновки Конституційного Суду України, як і рішення ЕСПЛ, рівною 

мірою є обов’язковими до виконання. Формально на законодавчому рівні це питання 

вирішено, і цивільне процесуальне законодавство передбачає механізми корегування 

судової практики у зв’язку з прийняттям рішень як ЄСПЛ, так і Конституційним 

Судом України. Відповідно до ст. 355 ЦПК судове рішення у цивільних справах може 

бути переглянуто Верховним Судом України з мотивів встановлення міжнародною 

судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною 

міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом. Що стосується рішень 

Конституційного Суду України, то вони мають застосовуватися при розгляді 

цивільних справ, їх незастосування може бути підставою для оскарження рішення в 

апеляційному або касаційному порядку. 

У реальній практиці вже мають місце окремі випадки конкуренції рішень 

Конституційного Суду України та рішень ЄСПЛ, в яких дається різна інтерпретація 
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тих самих положень стосовно реалізації принципу верховенства права щодо права 

власності. 

До судової практики необхідно віднести постанови Пленуму Верховного 

Суду України. Але сьогодні питання про те, чи є джерелом цивільного 

процесуального права постанови Пленуму Верховного Суду України залишається 

дискусійним. Особливість даного виду судової практики полягає в неофіційному 

тлумаченні положень Конституції, матеріального і процесуального законодавства, 

застосування аналогії права і аналогії закону. Результати такої діяльності 

оформлялися у відповідних актах суду (постанови, роз'яснення, рішення, ухвали). 

Основне призначення постанов Пленуму Верховного Суду України - це 

тлумачення законів, яке здійснювалося у формі роз'яснення окремих положень 

закону. Такими положеннями суди загальної юрисдикції керувалися при вирішені 

цивільних справ. 

Забезпечення законності в ході здійснення правосуддя у цивільних справах 

вимагає чіткого з'ясування змісту кожної процесуальної норми, її дійсного змісту 

(тобто тлумачення). Така необхідність виникає у випадках коли законодавство 

відстає від вимог і потреб суспільного життя. Разом з тим, у ч. 8, ст. 8 ЦПК 

заборонено відмовляти у розгляді справи з мотивів відсутності, неповноти, 

нечіткості, суперечливості законодавства, що регулює спірні відносини. Щоб 

запобігти судовим помилкам і забезпечити однакове праворозуміння та 

правозастосування норм матеріального і процесуального права судом необхідно, щоб 

постанови (роз'яснення) Пленуму Верховного Суду України відігравали функцію 

джерела цивільного процесуального права. З цього питання є пропозиція про 

наділення органів судової влади правом приймати відповідні підзаконні акти, які і 

будуть забезпечувати однаковість судової практики. 

Судове тлумачення норм матеріального і процесуального права здійснюється 

при розгляді і вирішенні будь-якої цивільної справи. Зроблені при цьому висновки 

надалі будуть покладені в основу судового рішення. Саме в судових рішеннях право 

набуває своєї реалізованості, конкретизації. Здійснюючи тлумачення змісту положень 

закону, судця наповнює його новим змістом. При цьому не слід виходити за межі 

регулюючого впливу закону, не порушувати принципи, права, права, свободи та 

інтереси особи, права та інтереси юридичної особи, інтереси держави. 

Важливе значення мають опублікована практика Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Пленуму даного суду, 

Верховного Суду з цивільних справ. Правовим підґрунтям для цього стали 

положення ч.4 ст. 338 ЦПК, що висновки і мотиви, з яких скасовано рішення у 

Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ в 

порядку касаційного провадження є обов'язковими для суду першої інстанції чи 

апеляційної інстанції при новому розгляді справи. А у статті 360-7 ЦПК закріплено 

обов'язковість судових рішень Верховного Суду України для всіх суб'єктів владних 

повноважень, які у своїй діяльності застосовують нормативно-правовий акт, що 

містить зазначену норму права, та для всіх судів України. Отже, нижчестоящі суди 

зобов'язуються привести свою судову практику у відповідності до рішень Верховного 

Суду України. 
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Отже, джерела цивільного процесуального права є досить складним та 

багатоаспектним явищем. Під джерелами цивільного процесуального права слід 

розуміти систему нормативно-правових актів у яких містяться загальні та спеціальні 

правила, що регулюють процесуальний порядок судочинства у цивільних справах, а 

також нормативно-правові і міжнародні акти, норми права іноземних держав, основні 

і визначальні положення судової практики, якими суд керується у правозастосовній 

діяльності в порядку цивільного судочинства. Джерела цивільного процесуального 

права України утворюють систему, яка характеризується нормативною взаємодію 

всіх джерел, а також розподілом їх на види в залежності від юридичної сили і 

значення у правозастосовчій діяльності суду кожного виду джерела. 

Судову практику слід розглядати як особливий вид джерела цивільного 

процесуального права, який з часом повинен набути більш цивілізованої правової 

форми з врахуванням світового досвіду. 

Місце цивільного процесуального права в правовій системі України. Цивільне 

процесуальне право виступає складовою частиною системи права України, воно тісно 

пов’язане з іншими його галузями. Основоположним для цивільного процесуального 

права є встановлення Конституцією України основ організації і принципів здійснення 

правосуддя в Україні. Цивільне процесуальне право розвиває і конкретизує ці 

положення стосовно цивільного судочинства. 

Зв’язок цивільного процесуального права з цивільним, сімейним, трудовим, 

житловим, земельним та іншими галузями матеріального права визначається 

необхідністю примусової реалізації норм матеріального права органами правосуддя. 

На зв’язок цивільного процесуального права з іншими галузями вказує ст. 15 ЦПК.  

Взаємозв’язок між цивільним матеріальним і процесуальним правом 

виявляється в нормах та інститутах цивільного права, що визначають обставини, 

сукупність фактів за наявності яких особа звертається до суду за захистом, та які 

становлять підставу позову, предмет доказування і підлягають з’ясуванню в 

цивільному судочинстві при розгляді конкретної справи. 

Зв’язок між цивільним процесуальним, господарським процесуальним, 

адміністративним процесуальним і кримінальним процесуальним правом полягає у 

тому, що ці галузі права врегульовують суспільні відносини, які виникають у сфері 

здійснення правосуддя, побудовані у значній мірі на одних і тих же принципах, 

мають одну конституційну основу. Цивільні і кримінальні справи розглядають 

загальні суди, а господарські та адміністративні – спеціалізовані суди загальної 

юрисдикції. Загальними є принципи розгляду і вирішення справ – це принципи 

незалежності суду, гласності, забезпеченням права на судовий захист та інші. Поряд з 

тим, наприклад, цивільне процесуальне і кримінальне процесуальне право 

відрізняються між собою предметом правового регулювання, методами державного 

примусу тощо. 

 

ВИСНОВОК З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ЛЕКЦІЇ: 

 

Підсумовуючи вищесказане слід акцентувати на тому, що згідно зі ст. 2 ЦПК 

суд розглядає цивільні справи відповідно до Конституції України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Закону України «Про міжнародне приватне право». 
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Вирішуючи цивільні справи, суд застосовує законодавство України відповідно до 

положень. Визначених у ст.. 8 ЦПК. Стрижневим нормативно-правовим актом, 

відповідно до якого суд розглядає і вирішує справи, є Цивільний процесуальний 

кодекс України. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Навчальна дисципліна «Цивільний процес» є професійно-орієнтованою 

дисципліною, предметом вивчення якої є норми права, що визначають порядок 

розгляду і вирішення цивільних справ, що регулюють діяльність суду та інших 

суб’єктів процесуальної діяльності з метою захисту суб’єктивних прав і 

охоронюваних інтересів фізичних та юридичних осіб. 

У лекції розглянуті окремі теоретичні питання цивільного процесуального 

права, положення чинного цивільно-процесуального законодавства відповідно до 

Конституції України, Цивільного процесуального кодексу України від 18 березня 

2004 р. (у редакції від 3 серпня 2010 р.), Закону України «Про судоустрій та статус 

суддів» від 7 липня 2010 р. № 2453-VI (2453-17), інших законів України. Студентам 

слід чітко засвоїти основні положення чинного цивільно-процесуального 

законодавства України, що регулює суспільні відносини у сфері здійснення 

правосуддя в цивільних справах.  

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 
 

1. Вивчаючи дану тему, студенти повинні навчитися:  

відтворювати основні поняття цивільного процесуального права; аналізувати 

законодавство, відповідно до якого суд вирішує справи; давати характеристику 

цивільно-процесуальних інститутів, посилаючись на норми ЦПК. 

складати процесуальні документи: позовні заяви із спорів, що виникають з 

цивільних та сімейних правовідносин. 

2. Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань: 

1. Поняття цивільного процесуального права України. 

2. Предмет цивільного процесуального права. 

3. Завдання цивільного судочинства. 

4. Поняття правосуддя у цивільних справах. 

5. Форма захисту права, спосіб захисту права: їх співвідношення у цивільному 

процесуальному праві. 

6. Метод цивільного процесуального права. 

7. Система цивільного процесуального права. 

8. Джерела цивільного процесуального права. 

9. Інститути цивільного процесуального права. 

10. Законодавства про цивільне судочинство: основні положення щодо його 

застосування. 

11. Конституція України як джерело цивільного процесуального права. 

12. Міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, як джерела цивільного процесуального права. 
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ТЕМА 2. ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 

УКРАЇНИ 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

I. Поняття система та значення принципів цивільного процесуального права.  

II. Загальноправові та міжгалузеві принципи 

III. Галузеві принципи  

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Нормативно-правові акти 

10. Конституція України. Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 року // Відомості ВРУ. – 1996. - № 30. – Ст. 141. 

11. Цивільний процесуальний кодекс України № 1618-ІV від 18 березня 2004 

р. // ВВР. – 2004. - № 40-41, 42. – Ст. 492  

12.  Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV // ВВР. – 

2003. – №№ 40-44. – Ст. 356. 

13. Сімейний кодекс України № 2947-ІІІ від 10 січня 2002 р. // ВВР. – 2002. - 

№ 21-22. – Ст. 135.  

14. Про судовий збір. Закон України вiд 8 липня 2011 р. № 3674-VI // 

[Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua. 

15. Про безоплатну правову допомогу. Закон України вiд 2 червня 2011 р. 

№ 3460-VI // [Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua. 

Підручники 

16. Цивільний процес України: Підручник / За ред. Ю.С. Червоного. – К.: 

Істина, 2014. 

17. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: 

Підруч. для студ. спец. вищ. навч. закл. –  К.: Концерн ―Видавничий Дім ―Ін Юре‖, 

2015. 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали 

18. Безлюдько І.О., Бичкова С.С. Бобрик В.І. та ін. Цивільне процесуальне 

право України: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2012. 

19. Кравчук В.М., Угриновська О.І. Науково-практичний коментар 

Цивільного процесуального кодексу України. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 

2010. – 800 с. (станом на 1 жовтня 2011 р.). 

20. Луспеник Д.Д. Настільна книга професійного судді при розгляді 

цивільних справ (складання судових процесуальних документів за новим ЦПК 

України). – Х.: Харків юридичний, 2015. 

21. Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, 

практика) :  Наук.-практ. посіб. / За заг. ред. С.Я. Фурси ; Центр правових досліджень 

Фурси. - К. : Видавець Фурса С.Я.,  КНТ, 2014. - 1088 с. 

22. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний 

коментар / За ред. Є.О.Харитонова, О.І.Харитонової, В.В.Васильченка, 

Н.Ю.Голубєвої. – Х.: Одісей, 2013. 

http://zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/
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23. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний процесуальний кодекс 

України: Науково-практичний коментар: У 2 т. / За заг. ред. С.Я.Фурси. – К. – 

Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2012. 

24. Цивільний процес: Навчальний посібник / За ред. Ю.В.Білоусова. – К.: 

Прецедент, 2013. 

Монографії та наукові видання 

1. Білоусов Ю.В. Структура справ окремого провадження за новим 

Цивільним процесуальним кодексом України // Університетські наукові записки. – 

2012. - № 1. 

2. Бондаренко-Зелінська Н. До питання про процесуальну форму підготовки 

до судового розгляду справ окремого провадження // Проблеми державотворення і 

захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІ регіон. Наук.-практ. конф. (9-10 лют. 

2006 р.). – Львів, 2012. – С. 196-197. 

3. Васильєв С.В. Цивільний процес: Навч. посібник. – Х.: ТОВ «Одіссей», 

2015. 

4. Практика розгляду судами справ, пов'язаних із позбавленням 

батьківських прав, поновленням батьківських прав, усиновленням, установленням 

опіки та піклування над дітьми (Узагальнення, 11.12.2008, підготовлене суддею 

Верховного Суду України В.М.Барсуковою та головним консультантом відділу 

узагальнення судової практики управління вивчення та узагальнення судової 

практики О.Є.Бурлай, к.ю.н.) // Текст документа взятo з сайту Верховної Ради 

України. 

5. Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, 

практика) :  Наук.-практ. посіб. /  За заг. ред. С.Я. Фурси ; Центр правових досліджень 

Фурси. - К. : Видавець Фурса С.Я.,  КНТ, 2012. - 1088 с. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Мета лекції полягає у формуванні знань студентів про предмет і джерела 

цивільного процесуального права, місце галузі в системі права України, форми 

захисту права, роль суду у захисті прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних 

осіб. 

 

 

ВСТУП 

 

 

«Цивільний процес» – одна з профілюючих дисциплін, предметом вивчення 

якої є норми права, що визначають порядок розгляду і вирішення цивільних справ, 

регулюють  діяльність суду та інших суб’єктів процесуальної діяльності з метою 

захисту суб’єктивних прав і охоронюваних інтересів фізичних та юридичних осіб. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Цивільний процес» є засвоєння 

студентами норм та інститутів цивільного процесуального права, які регулюють 

законодавчо закріплений порядок здійснення правосуддя в цивільних справах по 

спорах, що виникають з цивільних, житлових, земельних, трудових, сімейних та 

інших правовідносин, а також у справах наказного та окремого провадження.  

Зв'язок лекції з попередніми темами. Лекція з теми «Цивільне процесуальне 

право як галузь права. Джерела цивільного процесуального права» тісно пов’язана із 

усіма наступними лекціями курсу, має базове теоретичне та методологічне значення 

для їх опанування студентами.  

Зв'язок лекції з іншими навчальними дисциплінами: 

 «Цивільний процес» у змістовному зв’язку з такими дисциплінами, як теорія 

держави і права, судові та правоохоронні органи, міжнародне приватне право; а 

також з урахуванням тематики таких дисциплін, як цивільне право, сімейне право, 

нотаріат, адвокатура України, трудове, земельне, житлове право, норми якого 

(зазначених галузей матеріального права) застосовуються при розгляді та вирішенні 

цивільних справ. При цьому слід сказати, що вивчення дисципліни «Цивільний 

процес», разом з вивченням дисциплін з господарського, адміністративного, 

кримінального процесу, забезпечує опанування студентами усім комплексом знань у 

галузі процесуального права, що безпосередньо має практичне значення для юриста. 

Відповідно завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у 

засвоєнні студентами основних положень чинного цивільного процесуального 

законодавства України, що регулює суспільні відносини у сфері здійснення 

правосуддя в цивільних справах. Важливим є набуття навичок щодо користування 

відповідними нормативними актами, вмінь вирішувати конкретні практичні питання, 

що пов’язані із застосуванням норм цивільного процесуального права з врахуванням 

змін у поточному законодавстві.  

Вивчаючи дану тему курсу, ми розглянемо основоположні питання курсу, а 

саме: поняття, предмет і систему цивільного процесуального права; джерела 

цивільного процесуального права. 
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І. ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ЦИВІЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 
 

Цивільне процесуальне право України і врегульоване ним цивільне 

судочинство побудовані на принципах (від лат. - основа, начало, засади), в яких 

відображені основні засади функціонування права та здійснення судочинства. 

 

Принципи цивільного процесуального права є за своєю природою тими 

головними підвалинами галузі права (цивільного процесуального), які визначають 

направленість регулювання відносин, що складають предмет цивільно-

процесуального регулювання. Так, принципи права характеризують не лише сутність, 

але і зміст права, відображають не лише його внутрішню будову, статику, але і весь 

процес його застосування, його динаміку. 

Принципи цивільного процесуального права формуються та розвиваються 

одночасно із розвитком галузі права і, відповідно, із розвитком тієї системи 

суспільних відносин, яку така галузь регулює. 

 

Принципи сприяють правильному пізнанню і застосуванню норм цивільного 

процесуального права, є основою для законодавчої практики, підготовки, 

розроблення і прийняття відповідних їм за змістом правових норм та їх 

удосконалення. Розвиваючись разом із суспільством в умовах політичних та 

соціально-економічних перетворень, принципи вдосконалюються та створюють 

додаткові умови для забезпечення гарантій захисту прав і законних інтересів 

учасників процесу. 

В юридичній літературі існує кілька підходів до визначення поняття принципів 

цивільного процесуального права. Вони розглядаються як: 

- основні (або правові) засади організації і діяльності суду; 

- основні положення галузі права; 

- основні ідеї, положення, керівні засади; 

- правові погляди на завдання і засоби діяльності суду із розгляду і вирішення 

цивільних справ; 

- обумовлені базисом суспільства і виражені в змісті цивільного 

процесуального права суспільно-політичні, нормативно-керівні основи (засади) цієї 

галузі права. 

Ознаки принципів цивільного процесуального права: 

1) принцип включає (виражає) в собі певну ідею (погляд), яка складає його 

зміст; 

2) така ідея завжди прямо чи опосередковано повинна бути закріплена в 

нормативно-правових актах; 

3) принцип повинен бути безпосередньо пов'язаним з цивільним процесом, 

визначати його основні властивості 

4) принцип повинен мати загальне значення для всього цивільного процесу; 

5) принцип визначає типові риси цивільного судочинства і може мати винятки, 

які не є принципом; 

6) принципи характеризуються значною стійкістю та стабільністю; 
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7) принципами не можуть бути звичайні вимоги (правила), які не складають 

одну з відомих альтернативних вимог; 

8) принципами не можуть бути положення, які дублюють інші принципи або 

які з них виходять . 

Таким чином, принципи цивільного процесуального права - це основні ідеї, 

уявлення про суд та правосуддя, які закріплені Конституцією та нормами цивільного 

процесуального права, мають загальне значення для всього цивільного процесу, 

виділяють його типові риси, визначають характер процесуального права, порядок 

його здійснення та перспективи подальшого розвитку 

 

 Значення принципів цивільного процесуального права визначається їх 

впливом на нормотворчу та правозастосовну діяльність. При розробці чинного 

законодавства та внесенні змін до нього не може допускатись суперечностей нових 

норм права закріпленим принципам. Принципи цивільного процесуального права 

визначають основні форми діяльності суду та інших учасників процесу в цивільних 

справах, а їх порушення, як правило, призводить до зміни судових рішень. 

Практичне значення принципів полягає в наступному; 

1) принципи цивільного процесуального права є орієнтиром у нормотворчій 

діяльності, що дозволяє удосконалювати цивільне процесуальне законодавство, 

оскільки вся система права й окремі його норми повинні відповідати визначеним 

принципам. Законодавчий орган країни повинен суворо дотримуватися такого 

підходу у правотворчій діяльності при внесенні відповідних змін і доповнень у 

процесуальне законодавство з метою його вдосконалення;  

2) вони дозволяють суду забезпечити правильне розуміння цивільного 

процесуального законодавства і застосовувати його відповідно до дійсного змісту. 

Зокрема, ними суд керується при тлумаченні норм права. Питання про склад 

принципів цивільного процесуального права викликало й викликає палкі суперечки в 

теорії та на практиці. Як слушно зазначає В. М. Шерстюк, до цього питання слід 

підходити з надзвичайною обачністю, адже необмірковане і невиправдане 

розширення складу принципів може призвести до "знецінення" та розмиття цієї 

вельми значущої в соціальному й правовому плані категорії. Звуження складу 

принципів - до зниження гарантій судового захисту прав громадян і організацій. 

Разом із тим зміни, що відбулися за останні роки в економіці, політиці, праві 

України не могли не вплинути на розвиток правових принципів, в тому числі й на 

розвиток принципів цивільного процесуального права. Вони, як і принципи інших 

галузей права, не є постійними, застиглими положеннями, що не підвладні 

трансформації. В міру розвитку суспільних відносин і галузі права може в певній мірі 

змінитися їх склад, зміст, сфера застосування, гарантії реалізації, що потребує 

відповідного дослідження. 

Усі принципи цивільного процесуального права пов'язані один з одним. 

Система принципів цивільного процесуального права та їх класифікація 
Принципи цивільного процесуального права тісно пов'язані між собою і в 

сукупності становлять єдину систему. При цьому, з одного боку, кожен з принципів 

системи відіграє самостійну роль, характеризує галузь в цілому чи окрему стадію, 

інститут, а з іншого - між ними існує зв'язок і взаємодія, які визначаються єдністю 
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мети і завдань цивільного судочинства. Дія одного принципу обумовлює дію інших, а 

жоден з принципів не може існувати окремо від їх сукупності. 

Принципи цивільного процесу в умовах незалежної України динамічно 

розвиваються, і сучасне цивільне процесуальне право та врегульоване ним цивільне 

судочинство побудовані на демократичних принципах. 

В юридичній літературі прослідковується п'ять основних підходів до 

класифікації принципів цивільного процесуального права. 

За формою нормативного закріплення принципи поділяються на; 

- закріплені Конституцією України; 

- закріплені законодавством про судочинство. 

До принципів цивільного процесуального права, закріплених Конституцією 

України, належать: 

- здійснення правосуддя виключно судами (ст. 124); 

- територіальність і спеціалізація побудови системи судів загальної юрисдикції 

(ст. 125); 

- здійснення правосуддя суддею одноособово, колегією суддів, а також за 

участю народних засідателів (ч. 2 ст. 129); 

- незалежність і недоторканність суддів та підкорення їх тільки законові (ч. 1 

ст. 126, ч. 1 ст. 129); 

- законність (п. 1 ст. 129); 

- рівність усіх учасників процесу перед законом і судом (п. 2 ст. 129); 

- змагальність сторін та свобода в наданні ними судові своїх доказів і доведенні 

перед судом їх переконливості (п. 4 ст. 129); 

- гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами (п. 

7 ст. 129) тощо. 

За роллю в регулюванні процесуально-правового становища суб'єктів 

правовідносин принципи поділяються на ті, які визначають: 

- процесуальну-правову діяльність суду і органів судового виконання; 

- процесуальну діяльність осіб, які беруть участь у справі, інших учасників 

процесу. 

За предметом регулювання принципи цивільного процесуального права 

поділяються на: 

- принципи організації правосудця (судоустрою і судочинства); 

- функціональні принципи процесуальної діяльності(судочинство); 

- принципи, які визначають зміст процесуальної діяльності (диспозитивність, 

об'єктивна істина та ін.); 

- принципи, які визначають форму виконання процесуальних дій (усність, 

безпосередність, безперервність та ін.). 

За значимістю принципи цивільного процесуального права поділяються на: 

- фундаментальні (диспозитивність, рівність сторін тощо); 

- конструктивні (всі інші принципи, наприклад, усність, безперервність). 

Найбільш прийнятною і практично значущою є систематизація принципів 

цивільного процесуального права за їх змістом і сферою поширення: 

- загальноправові принципи - характерні для всіх галузей національного права, 

в тому числі і цивільно-процесуального; 
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- міжгалузеві принципи - закріплені в нормах кількох галузей права, як 

правило, близьких за змістом, наприклад, для кримінально-процесуального та 

цивільно-процесуального, господарсько-процесуального; 

- галузеві принципи - закріплені нормами лише цивільного процесуального 

права. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ 
 

Підсумовуючи основні положення першого питання лекції, слід акцентувати на 

тому, що цивільне процесуальне право є самостійною галуззю права в системі права 

України, характеризується окремим предметом і методом правового регулювання. Як 

галузь процесуального права, цивільне процесуальне право характеризується також 

тим, що визначає цивільну процесуальну форму здійснення захисту прав, свобод чи 

інтересів заінтересованих осіб, які звертаються д суду за захистом. 
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ІІ. ЗАГАЛЬНОПРАВОВІ ТА МІЖГАЛУЗЕВІ ПРИНЦИПИ 

 

Принцип демократизму цивільного процесуального права полягає в тому, що, 

здійснюючи правосуддя в цивільних справах, суд покликаний охороняти права і 

законні інтереси громадян, підприємств, установ та організацій. Діяльність суду 

повинна спрямовуватись на захист соціальної справедливості, зміцнення 

демократизму і правової держави. 

Принцип гуманізму цивільного процесуального права полягає в тому, що 

діяльність суду при вирішенні цивільних справ повинна спрямовуватись на зміцнення 

соціальної справедливості і враховувати та захищати законні інтереси особи. 

Наприклад, згідно з чинним законодавством всім учасникам процесу гарантовано 

рівне становище незалежно від освіти, статі, віку, матеріального та соціального 

становища тощо; окремі категорії позивачів звільняються від сплати судових витрат. 

Принцип верховенства права, закріплений в Конституції України, в цивільно-

процесуальному судочинстві, означає підпорядкованість діяльності судових органів 

та всіх учасників цивільного процесу праву як способу вираження державної волі 

українського народу, щодо яких ця воля стає правом. 

Принцип законності в цивільному процесуальному праві полягає в обов'язку 

суду та всіх інших учасників процесу неухильно дотримуватись у своїй діяльності 

норм Конституції та законів України. Розглядаючи справу та приймаючи рішення, 

суд керується виключно законом, а в організації своєї діяльності та виконанні 

судових рішень - законами та підзаконними правовими актами. 

Порушення судами принципу законності призводить до несприятливих 

процесуальних та організаційних наслідків, які полягають у прийнятті 

необгрунтованого рішення чи його відміні. Якщо обов'язок дотримуватись закону не 

виконується особами, які беруть участь у справі, то до них можуть бути застосовані 

процесуальні санкції (наприклад, відмова в прийнятті апеляційної скарги в разі 

порушення терміну її подання). 

Міжгалузеві принципи 

Міжгалузеві принципи цивільного правосуддя закріплені Конституцією 

України, Цивільним процесуальним кодексом України, Законом України "Про 

судоустрій і статус суддів"1 від 7 липня 2010 р. 

Основними серед них є: 

Здійснення правосуддя виключно судами. 
Згідно зі ст. 124 Конституції України, ст. 5 Закону України "Про судоустрій і 

статус суддів" правосуддя здійснюється тільки судом. 

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, які виникають у 

державі та суспільстві. Не допускається делегування функцій судів, а також 

присвоєння цих функцій іншими органами чи посадовими особами. Особи, які 

незаконно поклали на себе функції суду, несуть відповідальність у порядку, 

визначеному законом. 

Система судів загальної юрисдикції у відповідності до Конституції України 

будується на принципах територіальності та спеціалізації. Систему судів загальної 

юрисдикції складають: місцеві суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди, 

Верховний Суд України. Єдність системи судів загальної юрисдикції забезпечується: 
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насамперед, єдиними принципами організації та діяльності судів; єдиним статусом 

суддів; обов'язковістю для всіх судів правил судочинства, у нашому випадку - 

цивільного; обов'язковістю виконання на території України судових рішень. 

Державні органи і посадові особи не вправі втручатися в компетенцію і 

вирішувати справи, віднесені до виняткового ведення суду. Згідно зі ст. 124 

Конституції делегування функцій судів, а також присвоєння цих функцій іншими 

органами і посадовими особами не допускається. 

Тільки суд загальної юрисдикції має право (і повинен) при розгляді та 

вирішенні цивільних справ застосовувати норми цивільного процесуального права та 

виносити у цивільній справі рішення іменем держави України. Справи, віднесені до 

відання судів загальної юрисдикції, можуть розглядатися й іншими органами: 

третейськими судами, комісіями з трудових спорів тощо, які, однак, правосуддям не 

є, та у своїй діяльності вони не вправі використовувати цивільну процесуальну форму 

для розгляду та вирішення справ, у тому числі виносити рішення ім'ям України. Крім 

того, якщо за законом спір може розглядатися декількома юри с дикційними 

органами, саме суд виносить остаточне рішення. 

Таким чином, правосуддя, в тому числі і цивільне, здійснюють спеціально 

уповноважені (компетентні) державні органи - суди. 

Даний принцип здійснення правосуддя має важливе значення для дотримання 

прав і свобод людини і громадянина, так як судова процедура найбільше гарантує 

забезпечення законності, незалежності і об'єктивності при розгляді та вирішенні 

цивільних справ. Рішення суду після їх вступу в законну силу набувають 

загальнообов'язкового значення. 

Принцип доступності судового захисту 

Згідно зі ст. 8 Конституції України звернення в суд для захисту конституційних 

прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України 

гарантується. 

Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному 

гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (ст. 

55 Конституції України). Це право забезпечується реальною можливістю кожної 

зацікавленої особи звертатися у встановленому законом порядку в суд за захистом 

порушеного чи права, що заперечується, або охоронюваного законом інтересу (ст. 3 

ЦПК України) і широкою можливістю використовувати широкий спектр 

процесуальних засобів для активної процесуальної діяльності. При цьому відмова від 

права на звертання до суду є недійсною (ст. 3 ЦПК України). 

Реалізація принципу доступності забезпечується наступним: 

- можливістю кожної особи звернутися за судовим захистом у відповідний 

компетентний суд. Відмова у відкритті провадження у справі можлива тільки у 

випадках, передбачених законом (ст. 122 ЦПК України); 

- наявністю у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, широких 

процесуальних прав і покладанням на суд обов'язку сприяти в їхній реалізації (ст. ст. 

10,27,31 ЦПК України й ін.); 

- наявністю вичерпного переліку підстав зупинити, закрити провадження у 

справі або залишити заяву без розгляду (ст.ст. 201, 202,205, 207 ЦПК України); 
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- судові витрати, пов'язані з розглядом справи в суді, незначні, а по деяких 

категоріях справ зовсім відсутні (Закон України "Про судовий збір"); 

- можливістю апеляційного і касаційного оскарження судових рішень. 

У сучасних умовах варто мати на увазі визначені міжнародні стандарти 

доступності правосуддя, наприклад, відбиті в резолюціях і рекомендаціях Ради 

Європи, ряді інших міжнародно-правових документів. 

Рівності громадян перед законом і судом. 
Згідно з ст. ст. 24, 129 Конституції України всі громадяни мають рівні 

конституційні права і свободи і рівні перед законом. Не може бути привілеїв чи 

обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану тощо. Цей 

принцип передбачає рівність можливостей для зацікавлених осіб при зверненні до 

суду, а також при використанні процесуальних засобів захисту своїх інтересів. Зміст 

даного принципу реалізується на всіх етапах цивільного судочинства. Наприклад, при 

зверненні до суду позивач подає позов, а відповідач може подати зустрічний позов. 

Під час судового розгляду справи сторони можуть відмовитись від позову і 

зустрічного позову, можуть підписати мирову угоду. Рівними є можливості участі 

сторін у наданні доказів суду тощо. 

Змістом розглянутого принципу є наступні положення. Суд загальної 

юрисдикції при вирішенні справ застосовує цивільне законодавство до всіх учасників 

процесу у рівній мірі, безвідносно до того, хто є сторонами, третіми особами, 

заявниками, заінтересованими особами. Окрему увагу необхідно приділити такому 

положенню ст. 5 ЦПК України: "Здійснення правосуддя на засадах поваги до честі і 

гідності, рівність перед законом і судом", яке закріплює лише ознаки фізичних осіб як 

учасників цивільного процесу. Юридичні особи є повноправними учасниками 

цивільного судочинства, відносно яких суд повинен здійснювати правосуддя 

незалежно від їх форми власності, організаційно-правової форми, місця знаходження. 

Правове становище будь-якого учасника процесу визначається лише його 

процесуальним становищем - позивач, відповідач, третя особа, прокурор, органи 

державної влади та місцевого самоврядування, свідок, експерт представник - та не 

залежить від ознак, вказаних у ст. 5 ЦПК України. Жоден з учасників процесу, 

фізична це особа чи юридична, не має переваг чи пільг у процесуальному становищі. 

Гарантіями принципу рівності учасників процесу перед законом і судом є 

встановлення кримінальної відповідальності за обмеження у правах залежно від 

політичних чи релігійних переконань, а також пряме чи непряме обмеження прав або 

встановлення привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними чи іншими 

ознаками; право учасників процесу на оскарження рішення суду в апеляційному чи 

касаційному порядку та скасування рішення на підставі порушення процесуальних 

норм (правила рівності учасників процесу перед законом і судом). 

Таким чином, принцип рівності забезпечується тим, що кожна цивільна справа 

розглядається в одному й тому ж процесуальному порядку і з однаковим обсягом 

гарантій для осіб, які беруть участь у справі. 

Незалежності і самостійності суддів та їх підпорядкованості тільки 

закону. 



40 
 

Згідно зі ст. 129 Конституції України, ст. 6 Закону "Про судоустрій і статус 

судців" при здійсненні правосуддя в цивільних справах сторони незалежні, 

підкоряються тільки законові, і нікому непідзвітні. Незалежність суддів означає їх 

незалежну процесуальну діяльність при здійсненні правосуддя. Ніякі державні 

органи, громадські організації і посадові особи не мають права впливати на них, 

вказувати судові, як необхідно вирішувати конкретну справу. Обов'язковим 

елементом незалежності є підкорення судців закону. Це означає що вони повинні 

вирішувати справи на підставі законів України, відповідно до закону застосовувати 

норми міжнародного права, а при відсутності закону, який врегульовує спірні 

відносини, застосовувати закон, що регулює подібні відносини (ст. 8 ЦПК). 

Самостійність суддів гарантується особливим порядком їх призначення, 

обрання І звільнення, недоторканністю, визначеною юридичною процедурою 

здійснення правосуддя, таємницею наради суддів при винесенні рішення, 

відповідальністю за неповагу до суду і втручання в діяльність судових органів, 

великими повноваженнями органів суддівського самоврядування. 

Згідно зі ст. 129 Конституції України та ст. 6 Закону "Про судоустрій і статус 

судців" при здійсненні правосуддя у цивільних справах судді незалежні і 

підкоряються тільки закону. Сутність цього принципу полягає в тому, що суди 

здійснюють правосуддя самостійно. Судці при здійсненні розгляду і вирішенні 

цивільних справ незалежні від будь-якого впливу, нікому не підзвітні та 

підпорядковуються лише закону. У відповідності до ст. 212 ЦПК України суд оцінює 

докази за своїм внутрішнім переконанням. 

Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд чи суддів будь-яким чином, 

неповага до суду чи суддів, збір, зберігання, використання чи розповсюдження 

інформації усно, письмово або іншим способом з метою причинити шкоду їх 

авторитету чи вплинути на неупередженість суду заборонені і тягнуть передбачену 

законодавством відповідальність. 

Суддям забезпечується свобода неупередженого вирішення судових справ у 

відповідності до їх внутрішнього переконання, яке ґрунтується на вимогах закону. 

Гарантіями незалежності суддів виступають організація судової системи і ряд 

процесуальних інститутів і положень, встановлених Конституцією України і Законом 

"Про судоустрій і статус суддів": 

- особливий порядок призначення, обрання, притягнення до відповідальності і 

звільнення суддів; 

- порядок здійснення судочинства, встановлений процесуальним законом, 

таємниця постанови судового рішення; 

- заборона втручання у здійснення правосуддя; 

- відповідальність за неповагу до суду чи судді, яка встановлена законом; 

- особливий порядок фінансування й організаційного забезпечення діяльності 

судів, установлений законом; 

- належне матеріальне і соціальне забезпечення суддів; 

- функціонування органів суддівського самоврядування; 

- визначення законом засобів забезпечення особистої безпеки суддів, їхніх 

родин, майна, а також інші засоби правового захисту. 
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Крім указаних гарантій, принцип незалежності суддів і підпорядкування їх 

тільки законові забезпечується тим, що апеляційні та касаційні суди не можуть 

давати вказівки про вірогідність чи невірогідність того чи іншого доказу, про 

переваги одних доказів перед іншими. 

Колегіальності і одноособовості розгляду і вирішення цивільної справи в 

суді. 
Даний принцип, закріплений в ч.2 ст. 129 Конституції України, відповідно до 

якої судочинство проводиться суддею одноособово і колегією суддів. 

Згідно з Законом України "Про судоустрій і статус суддів" (ст. 15) справи в 

судах першої інстанції розглядаються суддями одноособово, колегіально чи за 

участю народних засідателів або суду присяжних. Судця, який розглядає справу 

одноособово, діє від імені суду. В апеляційній і касаційній інстанціях цивільні справи 

розглядаються колегіально в складі не менше трьох професійних суддів. Яким чином 

буде розглядатися справа колегіально чи одноособово - визначається ЦПК України та 

Законом України "Про судоустрій і статус суддів" і залежить від категорії справи та 

інстанції, яка ЇЇ розглядає. 

У випадках, встановлених ЦПК України, цивільні справи у судах першої 

інстанції розглядаються колегіально. У порядку окремого провадження судом у 

складі одного судді і двох народних засідателів провадиться розгляд справ про: 

- обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи 

недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи; 

- визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою; 

- усиновлення; 

- надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку; 

- обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу (ст. 234 ЦПК 

України). 

Статус та порядок обрання народних засідателів установлено Законом України 

"Про судоустрій і статус суддів". Список народних засідателів затверджується 

відповідною місцевою радою на підставі подання голови місцевого суду. До списку 

входять громадяни України, які досягли 30-річного віку, постійно проживають на 

території, на яку поширюється юрисдикція даного суду, дали згоду бути народними 

засідателями. 

Не підлягають включенню до списків народних засідателів громадяни, які 

визнані судом обмежено дієздатними чи недієздатними, мають хронічне 

психіатричне чи інше захворювання, що перешкоджає виконанню обов'язку 

народного засідателя, відносно яких проводяться дізнання, досудове слідство чи 

судовий розгляд кримінальної справи чи які мають не зняту чи непогашену 

судимість, громадяни, які досягли шістдесяти п'яти років, особи, які не володіють 

державною мовою. Крім цього, не можуть бути народними засідателями депутати 

всіх рівнів, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, державні службовці 

апарату судів, працівники органів внутрішніх справ чи інших правоохоронних 

органів, адвокати, нотаріуси (ст. 59 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"). 

Це положення законодавства сприяє реалізації антикорупційного законодавства 

України. 
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За розпорядженням голови суду народні засідателі підлягають звільненню від 

обов'язків за їх проханням у випадках, передбачених законом (ст. 60 Закону України 

"Про судоустрій і статус судів"). Народні засідателі залучаються до здійснення 

правосуддя у порядку черги на термін не більше одного місяця на рік, за певними 

винятками. Письмове запрошення для участі повинно бути направлено судом 

народному засідателю не пізніше ніж за сім днів до початку судового засідання, в 

ньому вказуються права та обов'язки засідателя й інші положення. 

Вказані положення законодавства щодо участі у правосудді народних 

засідателів дозволяють зробити наступний висновок: з'являється ще одна закріплена 

на законодавчому рівні гарантія принципу гласності - безпосередня участь 

представників громадськості у здійсненні цивільного судочинства. 

Розгляд справ в апеляційному порядку здійснюється колегіально в складі трьох 

професійних суддів, головуючий з числа яких визначається в установленому законом 

порядку. 

Розгляд цивільних справ у суді касаційної інстанції провадиться колегією у 

складі не менше трьох суддів. 

Цивільні справи у Верховному Суш України розглядаються колегіально. 

Під час перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу з ново-виявленими 

обставинами суд діє в такому самому складі, в якому його було ухвалено 

(одноособово або колегіально). 

Гарантіями принципу є можливість скасування рішення суду судом апеляційної 

чи касаційної інстанції, якщо справу розглянуто неповноважним складом суду (ст. ст. 

309,338 ЦПК України). 

Національна мова судочинства. 
Судочинство в Україні здійснюється державною мовою. Згідно зі ст. 10 

Конституції України державною мовою в Україні є українська мова. Застосування 

інших мов в судочинстві здійснюється у випадках і порядку, передбачених законом. 

Виходячи з цього, допускається здійснення судочинства українською мовою або 

мовою більшості населення даної місцевості. Особам, які беруть участь у справі і не 

володіють мовою, якою проводиться судочинство, згідно зі ст. 7 ЦПК України 

забезпечується право робити заяви, давати пояснення, виступати в суді і заявляти 

клопотання рідною мовою, користуватися послугами перекладача. Суд зобов'язаний 

роз'яснити громадянам це право. Порушення принципу національної мови 

судочинства, обмеження прав особи на користування в процесі рідною мовою, 

необґрунтована відмова у запрошенні перекладача є суттєвим порушенням 

процесуального закону. 

У відповідності зі змінами, внесеними до ЦПК Законом України "Про засади 

державної мовної політики" від 3 липня 2012 року, мова цивільного судочинства 

визначається ст. 14 даного Закону. У відповідності з ним, окрім сказаного вище, у 

межах території, на якій поширена регіональна мова, суди можуть здійснювати 

провадження цією регіональною мовою. Цією ж мовою допускається подача 

письмових документів, доказів, здійснення інших процесуальних дій без додаткових 

витрат на перекладача. 

Гласності судового розгляду і його повної фіксації технічними засобами. 
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Даний принцип закріплений Конституцією України та Законом України "Про 

судоустрій і статус суддів". Зміст принципу гласності цивільного судочинства 

полягає в тому, що розгляд справ у всіх судах відкритий, за винятком випадків, коли 

це суперечить інтересам охорони державної таємниці. При відкритому судовому 

розгляді всі учасники процесу та бажаючі мають право входити до залу суду і бути 

присутніми при розгляді справи. Прилюдно проголошуються судові рішення; особи, 

які беруть участь у справі, мають право знайомитися з усіма її матеріалами, 

обговорювати їх. У той же час за мотивованою ухвалою суду, згідно зі ст. 6 ЦПК 

України, з метою охорони державної таємниці, запобігання розголошенню 

відомостей про інтимні сторони життя осіб, які беруть участь у справі, забезпечення 

таємниці усиновлення допускається проведення закритого судового розгляду. 

В залі засідань суду дозволено робити письмові замітки. Проведення фото- та 

кінозйомки, теле-, аудіо- і відеозапису та його трансляція допускаються за згодою 

осіб, які беруть участь у справі на підставі ухвали суду. З метою захисту прав 

громадян та забезпечення контролю за об'єктивністю судового розгляду з 1 січня 

2008 року здійснюється повна фіксація судового процесу технічними засобами. 

Згідно зі ст. 129 Конституції України основним принципом судочинства є 

гласність судового процесу і його повна фіксація технічними засобами. 

Під принципом гласності необхідно розуміти обов'язкову присутність під час 

розгляду справи осіб, які беруть участь у справі, вільний доступ у зал судового 

засідання всіх громадян, які мають бажання послухати процес, а також право 

вказаних осіб робити письмові записи. 

Ніхто не може бути обмежений у праві на одержання в суді усної чи письмової 

інформації про результати розгляду його судової справи (ст. 11 Закону "Про 

судоустрій і статус суддів"). У відповідності до ст. 11 Закону "Про судоустрій і статус 

суддів" і ст. 6 ЦПК України розгляд справ у всіх судах проводиться усно і відкрито. 

Ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про час і місце розгляду своєї 

справи. 

Таким чином, у залежності від осіб, які можуть бути ознайомлені з діяльністю 

суду, можна відокремити для сторін та інших осіб, які беруть участь у справі 

(гласність у вузькому розумінні), та гласність для осіб, які не беруть участі у справі 

(гласність у широкому розумінні). 

Реалізацією положень принципу гласності є правила глави 7 розділу 1 ЦПК 

України "Судові виклики і повідомлення". Окрім цього, процесуальним 

законодавством установлено наслідки порушення правил принципу гласності: 

рішення суду підлягає скасуванню з направленням справи на новий розгляд, якщо 

справу розглянуто за відсутності будь-кого з осіб, які беруть участь у справі, котрі 

належним чином не повідомлені про час і місце судового засідання. 

Формою гласності судового процесу, крім обов'язкового повідомлення осіб 

про час і місце розгляду їх справи, є відкритий судовий розгляд справи. Значення 

відкритого розгляду полягає в тому, що такий розгляд забезпечує виховні та 

профілактичні функції судочинства, сприяє зниженню суб'єктивізму суддів та 

дозволяє всім бажаючим упевнитися, що встановлені законом процедури розгляду 

справ дотримуються. Закритий судовий розгляд є винятком із принципу гласності 

лише у широкому розумінні, оскільки сторони та інші особи, які беруть участь у 
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справі, належним чином повідомляються про розгляд та можуть бути присутніми у 

судовому засіданні, а в разі необхідності мають право бути присутні свідки, експерти, 

спеціалісти і перекладачі (ч. 5 ст. 6 ЦПК України). 

Закритий судовий розгляд допускається у разі, якщо відкритий розгляд може 

призвести до розголошення державної або іншої охоронюваної законом таємниці, а 

також за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, з метою забезпечення таємниці 

усиновлення, запобігання розголошенню відомостей про інтимні чи інші особисті 

сторони життя осіб, які беруть участь у справі, або відомостей, що принижують їх 

честь і гідність. Таке положення національного законодавства відповідає 

Міжнародному пакту про громадянські та політичні права та Європейській конвенції 

про захист прав та основних свобод людини. 

Особисті папери, листи, записи телефонних розмов, телеграми та інші види 

кореспонденції можуть бути оголошені у судовому засіданні тільки за згодою осіб, 

визначених ЦК України. Це правило застосовується при дослідженні звуко- і 

відеозаписів такого самого характеру. 

Про розгляд справи в закритому судовому засіданні суд зобов'язаний 

постановити мотивовану ухвалу в нарадчій кімнаті, яка оголошується негайно. 

Розгляд справи у закритому судовому засіданні провадиться з додержанням усіх 

правил цивільного судочинства. 

Учасники судового процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому 

засіданні, мають право робити письмові записи, а також використовувати портативні 

аудіотехнічні пристрої. 

Гласність полягає у праві бути присутніми у залі судового засідання 

представників засобів масової інформації. Засоби масової інформації не вправі 

здійснювати будь-який вплив на суддів та їх незалежність, в чому виявляється 

взаємозв'язок із принципом незалежності суддів. 

Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із 

застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по 

радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це 

осіб, які беруть участь у справі. 

Рішення суду проголошується прилюдно, крім випадків, коли розгляд 

проводився у закритому судовому засіданні. Особи, які беруть участь у справі, а 

також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, 

свободи чи обов'язки, мають право на отримання в суді усної або письмової 

інформації про результати розгляду відповідної справи. 

Хід судового засідання фіксується технічними засобами. Порядок фіксування 

судового засідання технічними засобами встановлюється ЦПК України. Офіційним 

записом судового засідання є лише технічний запис, зроблений судом. 

Згідно зі ст. 304 ЦПК України процесуальний порядок розгляду справи судом 

апеляційної інстанції проводиться за правилами, встановленими для розгляду справ 

судом першої інстанції, за окремими винятками і доповненнями, встановленими 

розділом 5 глави 1 ЦПК України. Встановлені ЦПК України винятки не стосуються 

дії принципу гласності, тому справа і в апеляційному суді розглядається у відкритому 

судовому засіданні в складі трьох професійних суддів. 
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Процесуальний порядок розгляду справи касаційним судом врегульовано ст. 

333 ЦПК України, провадження у зв'язку переглядом рішення Верховним Судом 

України - ст. 360-2 ЦПК України, але прямо не передбачає відкритого розгляду 

справи, тому є доцільним закріпити це в ЦПК України. Порядок перегляду постанов 

суду у зв'язку з нововиявленими обставинами також не містить правил про відкритий 

судовий розгляд. 

Принцип гласності судового розгляду пов'язаний із принципом законності 

цивільного процесу, оскільки своєю реальною дією сприяє постановленню законного 

та обґрунтованого рішення. 

Як висновок необхідно наголосити, що принцип гласності не повинен 

вичерпуватися тільки проведенням відкритих судових засідань та обов'язковим 

повідомленням осіб, які беруть участь у справі. Гласність в аспекті права на 

інформацію необхідно розглядати як реальну можливість всіх ознайомлюватися з 

рішеннями судів. У зв'язку з цим необхідно звернути увагу як на приклад на 

опублікування судової практики Верховного Суду України, на практику 

Європейського суду з прав людини, рішення якого депонуються, та кожен має 

можливість з ним ознайомитись. У таких питаннях проблема належного 

матеріального забезпечення не повинна бути визначальною, якщо вирішується 

проблема реальної дії принципу гласності. 

Наступна складова принципу гласності - фіксування судового засідання 

технічними засобами (ст. 11 Закону "Про судоустрій і статус суддів", ст. 6 ЦПК 

України). Порядок фіксування судового засідання встановлений ЦПК України. 

Відповідно до ст. 197 ЦПК України фіксування судового засідання технічними 

засобами здійснює секретар судового засідання або, за розпорядженням головуючого, 

інший працівник апарату суду. Повне або часткове відтворення технічного запису 

засідання здійснюється на вимогу особи, яка бере участь у справі, або за ініціативою 

суду. Носій інформації, на який здійснено запис (касета, дискета тощо), є додатком до 

журналу судового засідання і закінчення судового засідання приєднується до 

матеріалів справи. За клопотанням особи, яка бере участь у справі, може бути за 

плату здійснено повне або часткове роздрукування технічного засобу судового 

засідання за розпорядженням головуючого. Особа, яка бере участь у справі, має право 

отримати копію з носія, на який здійснювався технічний запис процесу. 

Всебічності, повноти та об'єктивності дослідження обставин справи. 

Об'єктивна істина. 
Даний принцип юридична наука відносить переважно до кримінального 

судочинства, визначаючи його як принцип забезпечення доказовості вини. В той же 

час норми, які зобов'язують суд застосовувати всі передбачені законом заходи для 

всебічного, повного і об'єктивного з'ясування дійсних обставин справи, прав і 

обов'язків сторін містяться в ЦПК України (ч.4 ст. 10 ЦПК). Неповне з'ясування чи 

недоказовість обставин, які мають значення для справи, які суд вважає 

встановленими, є підставою для відміни рішення суду в цивільній справі. Даний 

принцип передбачає відсутність будь-якої упередженості чи порушень при 

формуванні складу суду. 

Метою діяльності суду є встановлення об'єктивної істини відповідності 

висновків суду викладеним у рішенні дійсним обставинам справи. Об'єктивне і 
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всебічне з'ясування обставин справи, правильні висновки про фактичний її склад, 

правову кваліфікацію сторін, їх прав та обов'язків є принципом цивільного 

процесуального права, порушення якого згідно з ст. 309 ЦПК є підставою для 

скасування рішення і постановления нового рішення. 

  

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ 

 

Систему цивільного процесуального права складають такі елементи: норми, 

визначені у нормативних джерелах цієї галузі права, інститути, принципи. Норми 

цивільного процесуального права закріплені в основоположних нормативно-правових 

актах: Конституції України, Цивільному процесуальному кодексі України, Законі 

України «Про міжнародне приватне право». Відповідно до цих нормативно-правових 

актів здійснюється у судах загальної юрисдикції розгляд і вирішення цивільних 

справ, що виникають з цивільних, сімейних, житлових, трудових, земельних 

правовідносин.  
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ІІІ. ГАЛУЗЕВІ ПРИНЦИПИ 

 

Принцип диспозитивності (ст. 11 ЦПК). 
У принципі лис позитивності виявляється зв'язок цивільного процесу з 

матеріальним правом. Він є продовженням і наслідком диспозитивної основи, 

властивим цивільним правовідносинам, у яких кожний вільний скористатися з 

можливості, наданої правом, чи не скористатися нею, здійснюючи своє право. 

Слово "диспозитивність" походить від латинського слова dispositivus, що 

означає "розташовую". Відповідно і юридичний термін "диспозитивність" означає 

можливість особи на свій розсуд самостійно мати у своєму розпорядженні 

суб'єктивні права. 

Принцип диспозитивності в цивільному процесі - це закріплені в нормах 

цивільного процесуального права положення про можливість осіб, які беруть участь у 

справі, розпоряджатися своїми матеріальними і процесуальними правами, а також 

засобами їхнього захисту, що активно впливають на виникнення, рух і закінчення 

цивільного процесу, з метою захисту своїх прав і охоронюваних законом інтересів. 

У процесуальній літературі відзначається, що даний принцип є головним 

принципом цивільного процесуального права, оскільки він визначає механізм 

виникнення, розвитку і закінчення цивільної справи. Принцип диспозитивності 

зв'язує рух і розвиток справи по стадіях цивільного процесу, долю предмета спору з 

розсудом самих заінтересованих осіб - позивача і відповідача. Початок 

диспозитивності пронизує все цивільне судочинство - від порушення конкретної 

справи до виконавчого провадження. 

Так, згідно зі ст. 3 ЦПК України кожна особа має право в порядку, 

встановленому Цивільним процесуальним кодексом, звернутися до суду за захистом 

порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Це положення 

процесуального закону надає зацікавленій особі право процесуальної ініціативи 

порушити справу в суді. У випадках, установлених законом, до суду можуть 

звертатися органи та особи, яким надано право захищати права, свободи та інтереси 

інших осіб, або державні чи суспільні інтереси. 

Оскільки переважна більшість цивільних справ порушується самими 

зацікавленими особами, то порушення справ з ініціативи інших осіб і органів варто 

розглядати як виняток із загального правила. 

Відповідно до принципу диспозитивності сторони в будь-якій стадії процесу 

можуть вільно здійснювати процесуальні права: знайомитися з матеріалами справи, 

робити з них витяги; одержувати копії рішень, ухвал, постанов, інших документів, 

доданих до справи; брати участь у судових засіданнях, заявляти клопотання і відводи 

і т.д. (ст. 27 ЦПК України). 

Диспозитивністю характеризуються права позивача, що надають йому 

можливість протягом усього розгляду справи змінити предмет чи підставу позову, 

збільшити або зменшити розмір позовних вимог, а відповідачу - визнати позов 

повністю чи частково (ст. 31 ЦПК України). 

Особливе місце серед прав сторін займають суб'єктивні права, здійснення 

яких впливає на рух справи, - право позивача відмовитися від позов та право сторін 

закінчити справу мировою угодою (ст. 103 ЦПК України). Суд у цих випадках 
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зобов'язаний роз'яснити позивачу або сторонам наслідки відповідних процесуальних 

дій, головним з яких є неможливість звернення до суду з тотожним позовом. Крім 

того, суд повинен перевірити законність такої процесуальної ініціативи: чи не 

суперечить вона закону, чи не порушуються нею права й охоронювані законом 

інтереси інших осіб. За відсутності порушення закону суд приймає відмову від 

позову чи визнає мирову угоду та припиняє провадження у справі (ст. 205 ЦПК 

України). Процесуальна ініціатива в цьому випадку здійснюється за допомогою і під 

контролем суду. Вказані обмеження продиктовані насамперед засадами законності. 

Засади диспозитивності виявляються й у питаннях порушення апеляційного і 

касаційного провадження, постановці питання про перегляд рішень у зв'язку з 

нововиявленими обставинами, у зв'язку з переглядом рішення Верховним Судом 

України, а також у вимогах примусового виконання судових рішень у цивільній 

справі. 

Цей принцип є одним з основних цивільно-процесуальних принципів. Згідно з 

ним зацікавлені особи, які беруть участь у справі, можуть вільно здійснювати свої 

права, розпоряджатися ними, виконуючи відповідні процесуальні дії. 

Основу принципу диспозитивності складає можливість всіх заінтересованих 

осіб (позивача, відповідача, третіх осіб, представників сторін та інших) вільно, за 

своїм розсудом упорядковувати (регулювати) свої відносини, діяти на власний 

розсуд: вступати у правовідносини чи ні, визнавати їх зміст, здійснювати свої права 

або утримуватися від цього. Принцип диспозитивності складається з таких елементів: 

- порушення цивільної справи в суді; 

- визначення характеру і обсягу позовних вимог і заперечень, можливість їх 

зміни; 

- розпорядження матеріальними правами і процесуальними засобами їх захисту, 

зокрема, відмова від позову, визнання позову, досягнення мирової угоди; 

- порушення апеляційного та касаційного провадження, перегляд судових 

рішень Верховним Судом України та за нововиявленими обставинами; 

- вимога примусового виконання судового рішення у цивільній справі. 

Принцип процесуальної рівноправності сторін. 
Цей принцип закріплений у ст. 129 Конституції України і випливає зі змісту 

цілого ряду норм цивільного процесуального права (наприклад, ст. 29, ст. 31 ЦПК 

України). 

Даний принцип закріплений у ст. 27 ЦПК України, його зміст полягає в тому, 

що сторони в цивільному процесі наділяються рівними, хоча і не однаковими 

процесуальними правами і обов'язками. Він базується на викладеному вище 

конституційному принципі рівності всіх громадян перед законом і судом, водночас 

виступаючи конкретним принципом цивільного процесуального судочинства. Згідно 

з даним принципом кожна з сторін має рівні процесуальні можливості (знайомитись з 

матеріалами справи, виступати в суді, надавати докази тощо). Суд не може винести 

рішення, не вислухавши пояснень відповідача, третіх осіб. Принцип процесуального 

рівноправ'я діє в усіх провадженнях і на усіх стадіях цивільного процесу. 

 

Сутність принципу процесуальної рівноправності сторін полягає в тому, що 

сторони в цивільному процесі наділяються рівними (але не однаковими) 
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процесуальними правами й обов'язками. Це забезпечує рівність можливостей для 

зацікавлених осіб при зверненні до суду, а також при використанні процесуальних 

засоби захисту своїх прав та інтересів. Закріплення цього принципу обумовлено 

насамперед рівноправністю суб'єктів у матеріальних (цивільних) правовідносинах, з 

яких виникає судовий спір. 

Позивач і відповідач мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з 

них витяги, одержувати копії рішень, ухвал і т.п., брати участь у судових засіданнях, 

надавати докази, заявляти клопотання і відводи, оскаржувати рішення і т.п. 

Сторони наділяються не тільки рівними правами, але й рівними обов'язками: 

вони зобов'язані добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати 

процесуальні обов'язки (ст. 27 ЦПК України). 

Принцип процесуальної рівноправності сторін тісно пов'язаний із принципами 

диспозитивності і змагальності, у поєднанні з якими і досягається дійсна рівність 

сторін у цивільному судочинстві. Суд зобов'язаний застосовувати всі передбачені 

законом засоби по забезпеченню цього принципу. 

Принцип змагальності (ст. 10 ЦПК). 
Згідно з п.4 ст. 129 Конституції суть даного принципу полягає у забезпеченні 

широкої можливості сторонам, які беруть участь у справі, відстоювати свої права та 

законні інтереси, свою позицію у справі, свободу надання ними суду своїх доказів і 

доведення перед судом їх переконливості тощо. Даний принцип близький за змістом 

з принципом здійснення правосуддя на засадах рівності сторін, однак не ідентичний 

йому. Якщо принцип рівності стосується учасників правосуддя в цілому, то принцип 

змагальності поширює свою дію лише на осіб, які беруть участь у судочинстві, 

наприклад позивача і відповідача. Реалізуючи принцип змагальності, сторони можуть 

активно і на рівних дискутувати, вільно висловлювати свої думки, давати тлумачення 

фактів, подій і доказів, пов'язаних з даною справою, відповідних законодавчих актів. 

Таким шляхом іде пошук істини, справедливості, забезпечення законності і 

обґрунтованості акту правосуддя. При цьому суду належить керівна роль в ході 

судового засідання, пошуку об'єктивної істини, неухильного дотримання всіх правил 

судового розгляду, встановлених законом. Суд вправі надавати процесуальну 

допомогу особам, які беруть участь у справі, роз'яснювати їхні права та обов'язки, 

сприяти у здійсненні цих прав і за їхнім клопотанням сприяти у витребуванні доказів 

(ст. ст. 10, 60, 137 ЦПК) тощо. При цьому ми можемо констатувати той факт, що 

норми про змагальність сторін є головними, базовими нормами, а норми, які 

допускають у деяких випадках активність суду, можна вважати виключеннями з 

основного правила. 

 

Збирання необхідних суду відомостей про існування обставин, що мають 

значення для справи, може бути покладено винятково на сторони, на суд або у певних 

пропорціях на сторони та на суд, чим буде визначатись і відповідна форма процесу. 

Від форми процесу залежить уся система процесу і доказова активність сторін. 

Змагальна форма процесу визначає покладання тягаря доказування на самі 

сторони і зняття із суду обов'язку по збиранню доказів. Суду цьому випадку тільки 

дає оцінку доказам. Судочинство має характер спору, змагання сторін перед судом у 

доведенні обставин, взятих за підставу їхніх вимог та заперечень. Змагальні засади 
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процесу визначають мотивацію поводження сторін у суді, тому що результат 

вирішення спору залежить цілком від активності сторін. Такий спосіб організації 

судочинства зветься змагальними засадами чи принципом змагальності 

Слід також зазначити, що принцип змагальності і змагальна форма процесу є 

тісно пов'язаними, але різними процесуальними явищами. Принцип змагальності 

тісно пов'язаний із змагальною формою процесу, що фактично являє собою не що 

інше, як спосіб вираження змісту цього принципу. 

Обов'язок збирання доказів може бути цілком покладений на суд, незалежно від 

діяльності сторін. Відповідно змінюється і зовнішня форма процесу, набуваючи 

характеру розслідування, що може бути визначене як слідчий процес. 

Можлива побудова процесу і на поєднанні обох засад. Як правило, необхідні 

суду відомості про обставини справи надають, насамперед, сторони, а суд у цьому 

випадку збирає зі своєї ініціативи тільки відсутні докази. 

Згідно зі ст. 129 Конституції України до основних принципів судочинства 

відноситься принцип змагальності сторін і свободи в наданні ними суду своїх доказів 

та в доведенні перед судом їхньої переконливості. Згідно зі ст. 10 ЦПК України 

цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, 

які беруть участь у справі, мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та 

доведення перед судом їх переконливості. Кожна сторона повинна довести ті 

обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень, крім 

випадків, установлених ЦПК України. 

Обов'язок по доведенню фактичних обставин, що мають значення для справи, 

повною мірою покладається на сторони, а суд може за їхнім клопотанням сприяти в 

отриманні доказів шляхом їх витребування, у випадку виникнення складностей в 

цьому. Суд перестав виконувати, як було раніш, роль слідчого у цивільних справах, 

самостійно збирати докази, а зобов'язаний забезпечувати сторонам та іншим особам, 

які беруть участь у справі, рівні можливості по наданню доказів, участь у їх 

дослідженні і реалізації інших прав. 

До прийняття ЦПК України сторони могли не звертати уваги на дії супу, що 

роз'ясняв сторонам їхній обов'язок надавати докази та встановлював строки для їх 

надання, оскільки закон не передбачав ніяких правових наслідків невиконання цього 

обов'язку. Суд був зобов'язаний замість сторін витребувати необхідні докази. Зараз 

же, якщо сторони не надають докази, це може мати для них негативні наслідки: 

ухвалене рішення буде грунтуватися тільки на тих доказах, що були надані до суду. 

Принцип поєднання усності і письмовості судового розгляду. 
Цивільний процес базується на поєднанні двох начал - усного і письмового. 

Домінуюче значення в цьому поєднанні надається усності. В ЦПК України закріплені 

норми, які зобов'язують суд, сторони, інших учасників процесу здійснювати 

процесуальні дії в усній формі. Так, в усній формі ведеться засідання суду, усно 

виступає суддя, заслуховуються пояснення осіб, які беруть участь у справі, і 

експертів, усно задаються запитання. Усна форма спілкування створює можливість 

правильного встановлення істини в процесі, підвищує ефективність принципу 

змагальності сторін, сприяє винесенню законного і обґрунтованого рішення. 

В той же час деякі процесуальні дії повинні здійснюватися лише у письмовому 

вигляді. Позовна заява як основний процесуальний документ подається в письмовій 
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формі. Письмово подаються апеляційні та касаційні скарги, укладаються мирові 

угоди. 

Усна форма розгляду справи зручніша для учасників процесу, завдяки їй легше 

висловити свої міркування, сприйняті щодо обставин в справі. Вона спрощує процес, 

робить його доступним для заінтересованих осіб. Така форма дає більші можливості 

судові керувати розвитком процесу і прискорювати розгляд справи. Процес стає 

динамічним, строк розгляду справи скорочується. Разом з тим, усна форма 

процесуальних дій, які виконуються при розгляді справи в судовому засіданні, 

оптимально поєднується з письмовою формою відображення і оформлення деяких з 

них- викладення вимог до суду в формі письмових заяв, скарг, подання, а владних 

суджень суду - в судових рішеннях. Чого немає в актах провадження, те визнається 

таким, що не існує: quod non est in actis, non est in mundo . 

Усність треба відрізняти від безпосередності. Усність визначає зовнішню 

форму, в якій процесуальний матеріал повинен бути наданий суду та сприйнятий 

ним, а безпосередність - спосіб сприйняття матеріалу: особисте ознайомлення з ним з 

першоджерел. 

Письмовість слід відрізняти від документування ходу процесу. Є.В. 

Васьківський вказував, що письмовість стосується розробки доказів сторонами та 

форми надання їх суду, але вона немає ніякого відношення до питання про 

записування вже наданих доказів. Це питання складає частину більш загального 

питання відносно надання письмової форми, документування, протоколювання 

судового провадження, за яким необхідно закріпити письмово найважливіші акти та 

моменти провадження на випадок оскарження рішення суду, для можливої перевірки 

правильності рішення суду . 

Принцип безпосередності судового розгляду. 
Даний принцип визначає порядок дослідження, способи і методи сприйняття 

судом матеріалів справи. В силу даного принципу суд повинен базувати своє рішення 

по справі виключно на перевірених і досліджених в залі суду доказах. Згідно зі ст. 

159 ЦПК України ця вимога відноситься в першу чергу до судів першої інстанції, які 

повинні безпосередньо дослідити докази по справі: заслухати пояснення осіб, які 

беруть участь у справі; показання свідків; ознайомитись з письмовими та речовими 

доказами. При цьому суд повинен прагнути отримати дані з першого джерела. Лише 

в окремих випадках, коли особи чи свідки, які беруть участь у справі, не можуть з 

поважних причин з'явитися в судове засідання (ст. 132 ЦПК), суд за дорученням 

може допитати їх за місцем знаходження. 

Одна з вимог принципу безпосередності полягає в тому, що у випадках 

колегіального розгляду справи склад суду від початку до кінця повинен бути 

незмінним. При одноособовому розгляді справи вона повинна бути, як правило, 

розглянута одним суддею. 

Принцип процесуального формалізму. 
Цей принцип передбачає встановлення певних правових формальностей, 

обов'язкових форм, термінів і способів здійснення процесуальних дій, які повинні 

здійснюватись у визначеній послідовності і в закріплені законом терміни. Ці 

формальності повинні забезпечити і гарантувати від зловживань права учасників 

цивільного судочинства, при цьому формалізм не повинен ускладнювати здійснення 
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процесуальних прав. Чинним законодавством встановлені певні формальності 

подання позову і його прийняття, забезпечення позову, строки його розгляду тощо. 

Всі випадки спрощення процедури повинні базуватись на нормах процесуального 

закону. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

 

Підсумовуючи вищесказане слід акцентувати на тому, що згідно зі ст. 2 ЦПК 

суд розглядає цивільні справи відповідно до Конституції України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Закону України «Про міжнародне приватне право». 

Вирішуючи цивільні справи, суд застосовує законодавство України відповідно до 

положень. Визначених у ст.. 8 ЦПК. Стрижневим нормативно-правовим актом, 

відповідно до якого суд розглядає і вирішує справи, є Цивільний процесуальний 

кодекс України. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Навчальна дисципліна «Цивільний процес» є професійно-орієнтованою 

дисципліною, предметом вивчення якої є норми права, що визначають порядок 

розгляду і вирішення цивільних справ, що регулюють діяльність суду та інших 

суб’єктів процесуальної діяльності з метою захисту суб’єктивних прав і 

охоронюваних інтересів фізичних та юридичних осіб. 

У лекції розглянуті окремі теоретичні питання цивільного процесуального 

права, положення чинного цивільно-процесуального законодавства відповідно до 

Конституції України, Цивільного процесуального кодексу України від 18 березня 

2004 р. (у редакції від 3 серпня 2010 р.), Закону України «Про судоустрій та статус 

суддів» від 7 липня 2010 р. № 2453-VI (2453-17), інших законів України. Студентам 

слід чітко засвоїти основні положення чинного цивільно-процесуального 

законодавства України, що регулює суспільні відносини у сфері здійснення 

правосуддя в цивільних справах.  

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

1. Вивчаючи дану тему, студенти повинні навчитися:  

відтворювати основні поняття цивільного процесуального права; аналізувати 

законодавство, відповідно до якого суд вирішує справи; давати характеристику 

цивільно-процесуальних інститутів, посилаючись на норми ЦПК. 

складати процесуальні документи: позовні заяви із спорів, що виникають з 

цивільних та сімейних правовідносин. 

2. Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань: 

1. Принципи як світоглядний елемент формування цивільного 

процесуального права.  

2. Роль правової доктрини у нормотворчому процесі. 

3. Поняття принципів цивільного процесуального права та їх значення.  

4. Система принципів цивільного процесуального права.  

5. Проблеми класифікації принципів цивільного процесуального права. 

6. Конституційні основи (принципи) правосуддя у цивільних справах. 

7.  Здійснення правосуддя тільки судом.  

8. Формування судової системи України.  

9. Колегіальність та одноособовість розгляду цивільних справ.  

10. Незалежність суддів і підкорення їх тільки закону.  

11. Рівність громадян перед законом і судом.  

12. Принцип гласності.  

13. Національна мова судочинства.  

14. Галузеві принципи цивільного процесуального права.  

15. Принципи диспозитивності, змагальності, процесуальної рівноправності 

сторін, усності та безпосередності, їх характеристика.  

16. Взаємний зв’язок і взаємозалежності принципів цивільного 

процесуального права. 
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ТЕМА 3. ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ ТА ЇХ 

СУБ’ЄКТИ 

(4 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин.  

2. Сторони (позивач, відповідач) як учасники цивільного процесу 

3. Треті особи у справах позовного провадження 

4. Представництво у  цивільному процесі 

5. Інші учасники цивільного процесу (свідок, експерт, перекладач, 

спеціаліст, особа, яка надає правову допомогу). 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Нормативно-правові акти: 

1. Конституція України. Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 року // Відомості ВРУ. – 1996. - № 30. – Ст. 141. 

2. Цивільний процесуальний кодекс України № 1618-ІV від 18 березня 2004 

р. // ВВР. – 2004. - № 40-41, 42. – Ст. 492 (редакція від 10.08.2012 р.).  

3. Про судоустрій і статус суддів. Закон України від 7 липня 2010 р. № 2453-

VI // ВВР. – 2010. - № 41-42, № 43, № 44-45. - Ст. 529. 

4. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Закон 

України № 776/97-ВР від 23 грудня 1997 р. // ВВР. – 1998. - № 20. – Ст. 99. 

5. Про прокуратуру. Закон України № 1789-ХІІ від 5 грудня 1991 р. // ВВР. – 

1991. - № 53. – Ст. 793. 

6. Про судовий збір. Закон України вiд 8 липня 2011 р. № 3674-VI // 

[Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua. 

Рішення, постанови, листи: 

Конституційного Суду України: 

7. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

зверненням громадянина Заїченка Володимира Георгійовича щодо офіційного 

тлумачення положення пункту 18 частини першої статті 293 Цивільного 

процесуального кодексу України у взаємозв'язку зі статтею 129 Конституції України 

(про апеляційне оскарження ухвал суду) від 27 січня 2010 року № 3-рп/2010.  

8. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

зверненням громадянина Суботи Артема Анатолійовича щодо офіційного тлумачення 

положень пункту 2 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу 

України (справа про забезпечення апеляційного оскарження ухвал суду) від 28 квітня 

2010 року № 12-рп/2010.  

9. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

зверненням громадянина Слободянюка Івана Івановича щодо офіційного тлумачення 

положення пункту 12 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу 

України у взаємозв'язку з положеннями пунктів 2, 8 частини третьої статті 129 

Конституції України від 08 липня 2010 р. № 18-рп/2010 року.  

http://zakon1.rada.gov.ua/
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Пленуму Верховного Суду України: 

10. Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку : 

постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2008 року № 18 // Вісник 

Верховного Суду України. — 2008. — № 11 (99). — С. 7-15. 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ: 

11. . Про можливість оскарження окремо від рішення суду ухвал, перелічених 

у статті 293 Цивільного процесуального кодексу України: Вищий спеціалізований суд 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ; Лист від 12.07.2011 р. 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws.. 

12. Щодо деяких спірних питань застосування процесуальних норм у зв'язку 

зі змінами до Цивільного процесуального кодексу України: Вищий спеціалізований 

суд; Лист, Питання-відповідь від 13.02.2012 № 4-183/0/4-12 [Електронний ресурс]. — 

Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws. 

13. Щодо деяких спірних питань застосування норм цивільного 

процесуального права: Вищий спеціалізований суд; Лист, Питання-відповідь від 

10.07.2012 № 6-47/0/9-12[Електронний ресурс]. — Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws. 

Підручники 

14. Цивільний процес України: Підручник / За ред. Ю.С. Червоного. – К.: 

Істина, 2015. 

15. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: 
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2014. 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали 

16. Луспеник Д.Д. Настільна книга професійного судді при розгляді 

цивільних справ (складання судових процесуальних документів за новим ЦПК 

України). – Х.: Харків юридичний, 2015. 

17. Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, 

практика) :  Наук.-практ. посіб. /  За заг. ред. С.Я. Фурси ; Центр правових досліджень 

Фурси. - К. : Видавець Фурса С.Я.,  КНТ, 2014. - 1088 с. 

18. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний 
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Н.Ю.Голубєвої. – Х.: Одісей, 2013. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws
http://zakon2.rada.gov.ua/laws
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Мета лекції полягає у формуванні знань студентів про теорію цивільних 

процесуальних правовідносин, розуміння особливостей цивільних процесуальних 

правовідносин і ролі суду в них, суб’єктного складу цих правовідносин. Зазначене є 

необхідним для подальшого формування професійних навичок на основі отриманих 

знань. 

 

ВСТУП 
 

Цивільні процесуальні правовідносини розкривають соціальну спрямованість 

норм цивільного процесуального права, виступають процесуальним засобом судового 

захисту цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, державних і 

громадських інтересів. Вони обумовлюються дією норм цивільного процесуального 

права, які впливають на поведінку осіб шляхом закріплення сукупності 

кореспондуючих між собою суб’єктивних цивільних процесуальних прав і обов’язків 

суду та учасників процесу, реалізація яких спричиняє виникнення, розвиток і 

припинення цього виду правовідносин.  

Проблема цивільних процесуальних правовідносин виявляє своє важливе 

значення для правозастосовної практики, оскільки правильне визначення 

правовідношення у цивільній справі обумовлює її успішний розгляд і ухвалення 

справедливого рішення у справі. 
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І. ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН 

 

Насамперед, слід зазначити, що будь-які процесуальні відносини виникають з 

приводу і у зв'язку з матеріальними правовими відносинами, їх похідний від останніх 

характер можна прослідкувати через певну діяльність уповноважених суб'єктів. 

Об’єктивною основою цивільних процесуальних правовідносин виступають 

матеріальні правовідносини, а саме необхідність захисту особою своїх порушених, 

невизнаних або оспорюваних суб’єктивних прав та інтересів у спорах, що виникають 

із цивільних, житлових, земельних, трудових, сімейних правовідносин. Такий захист 

відбувається в порядку, встановленому процесуальним законом. 

Стаття 2 ЦПК встановлює, що порядок провадження в цивільних справах у 

судах України визначається цим Кодексом. Відповідно цивільні процесуальні 

правовідносини існують лише у формі правових відносин – у цій галузі правовідносин 

дозволено лише те, що прямо дозволено нормативними актами. Такий, дозвільний, 

спосіб правового регулювання процесуальних відносин не допускає так званої 

фактичної процесуальної діяльності, тобто діяльності, не передбаченої формами 

цивільного судочинства.  

Як і будь-які інші правовідносини, цивільні процесуальні правовідносини 

фіксують коло осіб, на яких поширюється дія правових норм, що закріплюють 

конкретну поведінку, суб’єктивні процесуальні права і обов’язки цих осіб як 

суб’єктів даних правовідносин. Норми цивільного процесуального права 

врегульовують поведінку суду, сторін, третіх осіб, заявників, інших суб’єктів у сфері 

цивільного судочинства. 

Схематично цивільні процесуальні правовідносини, що виникають у 

провадженні по справі, можна відобразити так: суд – позивач; суд – відповідач; суд – 

третя особа; суд – свідок; суд – експерт тощо. 

Відносини, що виникають між судом та іншими учасниками цивільного 

процесу і врегульовані нормами цивільного процесуального права, є цивільними 

процесуальними правовідносинами. Отже, цивільні процесуальні правовідносини – 

це врегульовані цивільним процесуальним правом суспільні відносини, що 

складаються між судом і кожним з учасників цивільного процесу у зв'язку зі 

здійсненням правосуддя у цивільних справах, що становлять певну систему. 

Дослідження категорії процесуальних правовідносин дозволяє дійти висновку 

про те, що загальними для всіх правовідносин є наступні ознаки: 

1) правовідносини — це завжди відносини між конкретними особами; 

2) правовідносини юридично закріплюють взаємну поведінку їх учасників; 

3) правовідносини регулюються нормами права, встановленими або 

санкціонованими державою; 

4) будь-які правовідносини забезпечується силою державного примусу 

Загальні ознаки, що характеризують процесуальні відносини як правові 

відносини взагалі, у цивільних процесуальних відносинах перетворюються на ознаки, 

притаманні тільки для цих відносин, які можуть слугувати підставою для їх розгляду 

як самостійної групи відносин, через яку реалізуються норми цивільного 

процесуального права. До цих ознак слід віднести такі: 
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1) здійснюються в межах закону, зокрема, виникають у певній процесуальній 

формі під час здійснення правосуддя у цивільних справах. На відміну від 

матеріальних правовідносин не можуть існувати поза процесуальною формою; 

Цивільні процесуальні відносини — це завжди відносини між 2 суб'єктами 

Цивільні процесуальні правовідносини - це не безособовий, абстрактний зв'язок, 

а завжди конкретні відносини «когось» з «кимось». 

Але останнє положення потребує адекватного сприйняття, оскільки 

індивідуалізація суб'єктів відбувається не на підставі норм ЦПК, а встановлюється на 

підставі норм матеріального права. Матеріальні інтереси і права зумовлюють не 

тільки участь конкретних осіб в справі, а й безпомилково вказують на їх остаточну 

мету в цивільному процесі. Зокрема, існують випадки, коли позивач і відповідач 

(мати і син) мають однакові інтереси, що зумовлює визнання позову, а вони разом 

діють в процесі проти інтересів третіх осіб. 

Сама ж процедура розгляду справ судами універсальна і не передбачає 

відмінностей, якщо позивачем стане Сидоров або Наливайченко. У ЦПК встановлено, 

що у разі незалучення третіх осіб до участі в справі і ухвалення проти їх інтересів 

рішень, такі помилки мають ліквідуватися шляхом скасування рішення, зокрема, коли 

суд ухвалив рішення про права та обов'язки особи, яка не брала участі у справі (п. 4 ч. 

1 ст. 311 ЦПК) тощо. 

В реальному цивільному процесі відносини виникають між конкретними 

суб'єктами, але закон наділяє процесуальними правами «абстрактних» осіб, а саме 

позивача, відповідача та ін. Зокрема, ЦПК України в окремій, 4 главі, яка називається 

«Учасники цивільного процесу», чітко встановлює, які суб'єкти можуть брати участь 

у цивільному судочинстві: сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб, 

заявники, інші заінтересовані особи, їхні представники, органи та особи, яким 

законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, секретар 

судового засідання, судовий розпорядник, свідок,експерт, перекладач, 

спеціаліст,особа, яка надає правову допомогу. Саме тому у ЦПК допускається одній і 

тій самій особі бути відповідачем у справі і звертатися із зустрічним позовом, 

оскільки законом наперед не може встановлюватися, що позивач завжди правий і 

його право порушене. Коли ж така особа звернеться із зустрічним позовом і даний 

позов буде прийнятий судом, то вона формально не змінює статусу - відповідач, але 

наділяється всіма правами й позивача за зустрічним позовом. У зв'язку з цим можна 

вважати, що правовий статус позивача в справі універсальний і ним може 

скористатися будь-яка особа, права якої порушено або оспорено тощо. 

При цьому реальні правовідносини, що виникли між судом і зазначеними 

суб'єктами при розгляді справи, мають індивідуалізований характер, оскільки 

наділена відповідними універсальними процесуальними правами особа може ними не 

скористатися або скористатися неналежно, що може негативно позначитися на її 

правах; 

2) обов'язковий суб'єкт будь-якого цивільного процесуального відношення 

— суд; Підкреслюючи роль суду у здійсненні правосуддя, його називають 

обов'язковим суб'єктом всіх без винятку цивільних процесуальних правовідносин, які 

можуть виникати і існувати тільки між двома суб'єктами - судом, який розглядає 

справу, і будь-яким іншим учасником процесу. Враховуючи той факт, що цивільні 
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процесуальні правовідносини існують у процесі розгляду і вирішення цивільних 

справ, то тільки при наявності суб'єкта, до компетенції якого віднесено здійснення 

правосуддя, вони можуть виникати, змінюватись і припинятись. 

Суд є єдиним органом держави, який здійснює від її імені правосуддя. Захист 

прав, свобод і законних інтересів усім суб’єктам правовідносин гарантується 

незалежним і неупередженим судом. Неупередженість суду забезпечується 

формуванням його складу. Процесуальними гарантіями, що забезпечують 

безсторонність і об’єктивність суддів, є відводи (ст. 20 ЦПК). Відводи також можуть 

бути заявлені щодо секретаря судового засідання (ст. 22 ЦПК). Судді і секретар 

судового засідання мають право заявити про самовідвід (ст. 23 ЦПК) за наявності 

обставин, передбачених статтями 20, 22 ЦПК. 

Суду як органу державної влади належить керівна роль в цивільному процесі. 

Діяльність суду підпорядкована процесуальному законодавству, яке покладає на суд 

обов’язок всебічно, повно та об’єктивно розглянути обставини справи і ухвалити в 

ній рішення відповідно до норм матеріального і процесуального закону. Суд вирішує 

справу у формі судового розгляду в судовому засіданні в умовах гласності та усності 

процедури дослідження обставин справи і підтвердження їх доказами, змагальності і 

рівноправності сторін. 

3) імперативно-диспозитивний характер   

Специфічною ознакою цивільних процесуальних правовідносин є їх владний 

характер. процесуальні відносини складаються між нерівними суб'єктами, вони 

оформлюють співвідношення прав і обов'язків на підставі влади і підпорядкування. 

Через нерівність правомочностей і обов'язків суду і інших суб'єктів цивільних 

процесуальних відносин вони можуть бути умовно названі "відносинами влади" 

Відповідно до положень ЦПК України, принципів та методу правового регулювання 

цивільного процесу така ознака, як владний характер цивільних процесуальних 

правовідносин втратила свою актуальність. Говорячи про відносини, які виникають у 

процесі здійснення правосуддя, ми, безумовно, завжди передбачаємо участь суду як 

органу, який має право реалізувати судову владу держави. Однак згідно з положення-

ми чинного цивільного процесуального законодавства суд втратив владні 

повноваження. Закріплення на законодавчому рівні принципів диспозитивності (ст. 

11 ЦПК), змагальності сторін (ст. 10 ЦПК) та ін. призвели до втрати судом своєї ак-

тивної ролі і передбачають пасивність суду. Він керує ходом цивільного процесу і 

згідно з положеннями ЦПК України сприяє всебічному і повному з'ясуванню 

обставин справи: роз'яснює особам, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки, 

попереджає про наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій і сприяє 

реалізації їх прав у випадках, встановлених ЦПК України (ч. 4 ст. 10). Суб'єкти 

самостійно розпоряджаються наданими правами і суд не має права визначати 

поведінку учасників цивільного процесу. Так, ЦПК України закріплює положення 

про те, що суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи 

юридичних осіб, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених вимог і на 

підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. Особа, яка бере 

участь у справі, розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний 

розсуд (ст. 11 ЦПК), сьогодні допускається не з'являтися до суду позивачу, 

відповідачу, третім особам і справа може бути розглянута без їх участі. У цьому 
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контексті цілком слушним є твердження про те, що за новим цивільним 

процесуальним законодавством суд має роль арбітра, що, як правило, лише 

спостерігає за розвитком спору між сторонами і «оцінює» доведеність позиції сторін 

та відтворює свої враження про результати такого спору у своєму ж рішенні. 

Сьогодні треба по-новому підходити до визначення характеру цивільних проце-

суальних правовідносин, на якому свій відбиток накладають як принципи цивільного 

процесу, так і імперативно-диспозитивний метод правового регулювання, який 

притаманний цивільному процесу. 

Імперативні і диспозитивні основи цивільного процесу, що визначають 

характер цивільних процесуальних правовідносин, перебувають у діалектичній 

єдності, яка виявляється у їх взаємодії і взаємозалежності. Так, владні функції та 

повноваження суду, які визначені імперативним методом правового регулювання, 

обмежуються диспозитивними основами цивільного судочинства. Наприклад, ч. 1 ст. 

122 ЦПК визначає, що суд відкриває провадження у справі не інакше як на підставі 

заяви, поданої і оформленої в порядку, встановленому цим Кодексом. У свою чергу, 

за правилами діалектики, диспозитивні аспекти перебувають в залежності від 

імперативних приписів. Волевиявлення суб'єктів цивільних процесуальних 

правовідносин (диспозитивний аспект) набувають статусу юридичних фактів тільки 

після їх підтвердження або прийняття судом (імперативний аспект). Наприклад, 

відповідно до положень ст. 36 ЦПК залучення або допуск до участі у справі третьої 

особи за власного заявою або заявою сторони можливе з моменту постановлення 

ухвали суду з цього питання. Вважаємо, що влада не застосовується, коли суд має 

роз'яснити ухвалене ним рішення чи постановлену ухвалу і коли воно (вона) може 

бути оскаржене до вищестоящого суду. 

Тому сучасному стану розвитку науки цивільного процесу і положенням 

чинного цивільного процесуального законодавства України більш адекватно 

відповідає така ознака цивільних процесуальних правовідносин, як їх імперативно-

диспозитивний характер;  

4) Динамічність.  Процесуальні  відносини знаходяться в постійному русі: 
виникнення кожного відношення зумовлено існуванням іншого відношення, а це, у 

свою чергу, зумовлює можливість виникнення самостійних відносин; Цивільні 

процесуальні правовідносини, з моменту виникнення знаходяться у постійному русі. 

Кожні правовідносини, що виникають і розвиваються, пов'язані з іншими 

процесуальними відносинами. Наприклад, відносини між судом і судовим експертом 

з приводу призначення і проведення судової експертизи (статті 143-150 ЦПК) не 

можуть існувати ізольовано, відокремлено від інших відносин, в результаті яких 

процес у даній конкретній справі розпочався і дійшов до цього етапу. Відповідно ха-

рактеристика сутності цивільних процесуальних правовідносин, визначення 

специфічних особливостей, формування критеріїв класифікації неможливі без 

врахування їх динамічності. 

На динамічність цивільних процесуальних правовідносин насамперед 

впливають вимоги законодавства, оскільки встановлюються строки вчинення певних 

процесуальних дій судом, а також процесуальна діяльність суду та інших суб'єктів 

цивільних процесуальних правовідносин. Зокрема, у ч. 1 ст. 72 ЦПК встановлено, що 

право на вчинення процесуальної дії втрачається із закінченням строку, 



61 
 

встановленого законом або судом. Від компетентності суддів, осіб, які беруть участь 

в справі, в переважній більшості випадків залежить якість рішення суду (законність і 

обґрунтованість), а це прямо пов'язано з можливістю скасування рішення і 

направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції. 

Всі процесуальні дії, які вправі вчиняти той чи інший суб'єкт цивільного 

процесу, здійснюються активним або пасивним способом. Наприклад, такі права осіб, 

які беруть участь у справі (ст. 27 ЦПК), як право знайомитися з матеріалами справи, 

брати участь у судових засіданнях, заявляти клопотання та відводи, оскаржувати 

рішення і ухвали суду передбачають їх реалізацію шляхом активних процесуальних 

дій зазначених осіб. Однак суб'єктивні процесуальні права і обов'язки можуть 

реалізовуватись шляхом утримання суб'єктів цивільного судочинства від вчинення 

певних дій (не перешкоджати процесуальним діям інших осіб, дотримуватися 

порядку у залі судового засідання тощо). 

Залежно від характеру своєї поведінки і способів здійснення процесуальної 

діяльності суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин можуть впливати на 

динамізм цивільних процесуальних правовідносин. Зазначений вплив здійснюється 

двома способами: 1) активним - шляхом вчинення процесуальних дій; 2) пасивним - 

шляхом утримання від вчинення процесуальних дій.;  

5) Багатостадійність  Динамічність цивільних процесуальних правовідносин 

пояснюється також наявністю багатьох стадій цивільного процесу, що вказує на 

наявність ще однієї ознаки цих відносин - багатостадійність. Вона виділяється у 

російській процесуальній літературі і, на жаль, не знайшла відображення у працях 

вітчизняних процесуалістів. У вітчизняній теорії цивільного процесуального права 

про багатостадійність цивільних процесуальних правовідносин говорять у контексті 

розкриття змісту інших ознак. Так, С.В. Васильєв вважає, що наявність стадій 

цивільного судочинства свідчить про системний характер цивільних процесуальних 

правовідносин. Багатостадійність як специфічна ознака цивільних процесуальних 

правовідносин відіграє вагому роль у розкритті поняття та сутності цивільних 

процесуальних правовідносин. Суть багатостадійності цивільних процесуальних 

правовідносин полягає у тому, що в своєму русі та розвитку вони здійснюють 

поступове проходження передбачених законом стадій судового процесу. 

Стадійність зумовлює й певну послідовність розвитку цивільних 

процесуальних правовідносин, оскільки у суді першої інстанції основна увага і 

діяльність суб'єктів зводиться до доведення факту порушення або оспорення права 

тощо, а в апеляційному і касаційному суді - до виявлення і доведення помилки або 

протизаконних дій суду першої, а в подальшому й апеляційної інстанції тощо.;  

Багатостадійність та динамічність цивільних процесуальних правовідносин - це 

взаємопов'язані, але водночас різні ознаки. Не завжди цивільні процесуальні 

правовідносини проходять всі передбачені у законі стадії свого розвитку, що не 

впливає на їх динамічність. ЦПК України передбачає такі стадії цивільного процесу, 

як: пред'явлення позову та відкриття провадження у справі (глава 2), провадження у 

справі до судового розгляду (глава 3), судовий розгляд (глава 4). В межах кожної із 

стадій можна спостерігати динамічність цивільних процесуальних правовідносин, їх 

розвиток. Вона є характерною як для окремої стадії, так і для всього процесу у конк-

ретній цивільній справі. 
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6) Системність. Всі процесуальні відносини, що виникають у зв'язку з 

розглядом конкретної справи, є єдиною системою. Основа цієї системи — єдність 

предмету судової діяльності з врегулювання правом спірних суспільних відносин;  

7) наперед встановлені комплекси прав та обов'язків для кожної особи, яка має 

у цивільному процесі певний правовий статус;  

8) послідовний розвиток відносин, який залежить від стадії процесу та реальних 

обставин, які виникають під час розгляду справи;  

9) зв'язок з матеріально-правовими відносинами;  

10) кожні відносини є індивідуальними, оскільки залежать від множини 

критеріїв: чи скористається особа наданими їй процесуальними правами, чи утри-

мається від вчинення процесуальних дій, кваліфікації осіб, особливостей конкретної 

справи, наявності доказів, аргументів і доводів іншої сторони, пасивної або активної 

позиції третіх осіб тощо;  

11) як правило, цивільні процесуальні правовідносини мають публічний 

характер коли відбувається відкритий розгляд справи;  

12) забезпечуються заходами процесуального впливу. 

Отже, цивільні процесуальні правовідносин - це система динамічних 

багатостадійних правових відносин, які мають імперативно-диспозитивний характер, 

виникають між обов'язковим суб'єктом - судом й іншими учасниками цивільного 

процесу, здійснюються відповідно до норм законодавства та правового статусу 

суб'єкта. 

 

Для  виникнення цивільних процесуальних правовідносин необхідними є 

наявність підстави, приводу і процесуальних передумов.  

Підставами виникнення цивільних процесуальних правовідносин є факти, з 

настанням і завдяки настанню яких виникає цивільний процес: пред'явлення позовної 

заяви у справах позовного провадження; заяви у справах окремого та наказного 

проваджень.  

Приводом є необхідність захисту порушеного або оспорюваного права чи 

охоронюваного законом інтересу в справах позовного провадження. У справах 

окремого провадження - необхідність встановлення певних обставин - юридичних 

фактів, зміни юридичного становища громадянина чи його майна, з наявністю чи 

відсутністю яких закон пов'язує виникнення, зміну припинення суб'єктивних 

майнових і особистих немайнових прав.  

Передумови - це обставини процесуально-правового характеру (юридичні 

факти), наявність (відсутність) яких є необхідною для реалізації права на звернення 

до суду за захистом порушеного або оспорюваного суб'єктивного матеріального 

права чи охоронюваного законом інтересу.   

Загальновизнано, що цивільні процесуальні правовідносини виникають за 

наявності таких передумов: 

1)  норм цивільного процесуального права; 

2)  цивільної процесуальної правоздатності учасників процесу та цивільної 

процесуальної дієздатності; 

3)  процесуальних юридичних фактів. 
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Норми цивільного процесуального права є основоположною об’єктивною 

передумовою виникнення цивільних процесуальних правовідносин. Норми цивільного 

процесуального права — це закріплені в законі загальнообов'язкові правила 

поведінки, що регулюють відносини, які складаються в зв'язку з судовою діяльністю 

з розгляду і вирішення цивільних справ. 

Норми цивільного процесуального права містять положення щодо здійснення 

правосуддя, порядок організації судочинства, правовий статус учасників цивільного 

процесу, порядок проходження і стадії цивільного процесу, засоби процесуальної 

відповідальності тощо. 

Другою необхідною передумовою виникнення цивільних процесуальних 

правовідносин є цивільна процесуальна правоздатність. 

Поняття цивільної процесуальної правоздатності визначено у ст. 28 ЦПК як 

передбаченої законом можливості бути суб’єктом захисту права у цивільних 

процесуальних правовідносинах, точніше юридично заінтересованою особою, у якій 

сказано: «Здатність мати цивільні процесуальні права та обов’язки сторони, третьої 

особи, заявника, заінтересованої особи (цивільна процесуальна правоздатність) 

мають усі фізичні і юридичні особи».  

Відповідно цивільну процесуальну правоздатність (тобто здатність мати 

цивільні процесуальні права та обов’язки сторони, третьої особи, заявника, 

заінтересованої особи) мають: фізичні особи незалежно від походження, соціального 

і майнового стану, расової і національної належності, віку, статі, освіти, мови, 

ставлення до релігії, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин, а 

також юридичні особи (підприємства, організації, установи). Останні володіють 

цивільно-процесуальною правоздатністю з моменту реєстрації статуту і до ліквідації 

як юридичної особи. 

Цивільна процесуальна правоздатність — це встановлена законом здатність 

мати цивільні процесуальні права і виконувати цивільні процесуальні обов'язки. 

Відповідно до ст. 28 ЦПК цивільна процесуальна правоздатність визнається за 

всіма громадянами і організаціями рівною мірою. 

Цивільна процесуальна правоздатність відрізняється від цивільної 

правоздатності. Так, відповідно до ч. 1 ст. 25 ЦК здатність мати цивільні права та 

обов'язки, тобто цивільну правоздатність, мають усі фізичні особи. Цивільна 

правоздатність виникає у фізичної особи з моменту її народження і припиняється в 

момент її смерті. Відповідно до ст. 80 ЦК юридична особа наділяється цивільною 

правоздатністю з моменту її створення. 

Натомість цивільна процесуальна правоздатність виникає у особи в момент 

виникнення цивільних процесуальних правовідносин. До виникнення цих 

правовідносин у особи існує лише право на звернення до суду за захистом своїх 

порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Таким чином, 

цивільна процесуальна правоздатність є абстрактною умовою володіння усіма 

передбаченими законом процесуальними правами і обов'язками. 

Цивільна процесуальна дієздатність — це здатність особисто здійснювати 

цивільні процесуальні права та виконувати цивільні процесуальні обов'язки в суді. 

Відповідно до ст. 29 ЦПК цивільну процесуальну дієздатність мають фізичні 

особи, які досягли повноліття, а також юридичні особи. 



64 
 

Неповнолітні особи віком від 14 до 18 років, а також особи, цивільна 

дієздатність яких обмежена, можуть особисто здійснювати цивільні процесуальні 

права та виконувати свої обов'язки в суді у справах, що виникають з відносин, у яких 

вони особисто беруть участь, якщо інше не встановлено законом. Суд може залучити 

до участі в таких справах законного представника неповнолітньої особи або особи, 

цивільна дієздатність якої обмежена. 

Статтею 27-1 ЦПК забезпечено захист прав малолітніх або неповнолітніх осіб 

під час розгляду справи. Зокрема, під час розгляду справи, крім прав та обов'язків, 

визначених ст. 27 ЦПК, малолітня або неповнолітня особа може безпосередньо або 

через представника чи законного представника висловлювати свою думку та 

отримувати його допомогу у висловленні такої думки; отримувати через 

представника чи законного представника інформацію про судовий розгляд; 

здійснювати інші процесуальні права і виконувати процесуальні обов'язки, 

передбачені міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана 

Верховною Радою України. 

У повному обсязі цивільна процесуальна дієздатність належить громадянам, що 

досягли повноліття, і юридичним особам. 

Процесуальна дієздатність фізичної особи залежить не лише від віку, але й від 

інших юридичних умов, за наявності яких неповнолітня особа може бути 

процесуально дієздатною. 

Юридичні процесуальні факти – це обставини процесуального характеру, 

наявність або відсутність яких є необхідною для реалізації права на судовий захист 

порушеного або оспорюваного суб’єктивного матеріального права чи охоронюваного 

законом інтересу, тобто для відкриття провадження у справі в суді першої інстанції, 

в апеляційному і касаційному провадженнях, провадженні з перегляду рішень у 

зв’язку з нововиявленими обставинами, з перегляду судових рішень Верховним 

Судом України. 

Нагадаємо, що відповідно до поділу юридичних фактів вони за вольовим 

критерієм поділяються на: 

1) дії — обставини, що залежать від волі людини. Вони є різновидом 

правомірної свідомої поведінки, яка своїм вольовим характером відрізняється від 

інших проявів існування особи (рефлексів, інстинктів тощо); 

2) події — обставини, які виникають та існують незалежно від волі людини і 

непідвладні їй. Останні мають юридичне значення у випадках, коли зазначені у актах 

законодавства або договорі як такі, що породжують правові наслідки. Події 

класифікують за різними ознаками: за походженням — природні (стихійні) і пов'язані 

з буттям та діяльністю людини (соціальні); за повторюваністю — унікальні й 

повторювані (періодичні); за тривалістю — моментальні і тривалі у часі (процеси); за 

кількістю учасників — персональні, колективні, масові: останні — на події з 

визначеною і з невизначеною кількістю осіб, що беруть у них участь; за характером 

наслідків, що настали, — на події оборотні та необоротні тощо. 

Події також можуть бути підставами виникнення, зміни або припинення 

цивільних процесуальних правовідносин, але не безпосередньо, а опосередковано за 

допомогою відповідних процесуальних лій суду. Наприклад, смерть сторони, якщо 

спірне правовідношення не допускає правонаступництва, є підставою для 
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припинення провадження у справі. Однак сам по собі факт смерті жодних наслідків 

для процесу не тягне, для їх настання необхідною є процесуальна дія — винесення 

судом відповідної постанови. 

 Процесуальними юридичними фактами, які спричиняють правові наслідки, є 

дії суду або інших учасників процесу, вчинені у визначеному порядку, 

передбаченому цивільним процесуальним законом. Такі дії здійснюються у 

цивільному процесі, створюючи динамічний фактичний склад цивільних 

процесуальних правовідносин (пред’явлення заяви до суду про захист права, 

постановлення суддею ухвали про відкриття провадження у справі, вступ у справу 

третіх осіб, залучення судом інших осіб – учасників процесу у справі, призначення 

експертизи, виклик у суд свідків, експертів, повідомлення заінтересованих осіб про 

день і час розгляду справи, відмова позивача від позову, визнання позову 

відповідачем, укладення між сторонами мирової угоди тощо). 

У деяких випадках до юридичних процесуальних фактів відносять 

бездіяльність учасників цивільного процесу. Процесуальна бездіяльність – це 

невиконання процесуальних обов’язків суб’єктами цивільного процесуального права. 

Наслідками невиконання передбачених законом процесуальних обов’язків часто є 

заходи процесуального примусу, зокрема привід свідка або у справах про визнання 

батьківства чи материнства привід відповідача у разі ухилення від проведення 

судово-біологічної експертизи та ін. (ст. 93, 94, 146 ЦПК).  

До юридичних процесуальних фактів як передумов виникнення, зміни і 

припинення цивільних процесуальних правовідносин також відносяться події. Їх 

особливість полягає у тому, що вони самі по собі не спричиняють процесуальних 

наслідків, а служать лише приводом до здійснення дій (бездіяльності) учасників 

процесу. Наприклад, факт смерті однієї із сторін не може безпосередньо спричинити 

зупинення провадження у справі. Зупинення провадження можливе лише через дії 

суду, який постановляє ухвалу про зупинення провадження у справі у разі смерті або 

оголошення фізичної особи померлою, яка була стороною у справі, якщо спірні 

правовідносини допускають правонаступництво (п. 1 ч. 1 ст. 201 ЦПК). 

Вважаючи, що процесуальними юридичними фактами, які спричиняють 

правові наслідки, є дії суду або інших учасників процесу, які вчинюються у 

визначеному законом порядку, слід сказати про процесуальні форми здійснення 

процесуальних дій, якими є усна і письмова, безпосередня і опосередкована, 

відкрита (гласна) і таємна (закрита), безперервна і переривана форми. 

Елементи цивільно-процесуальних правовідносин 

Цивільні процесуальні правовідносини, як і будь-які інші правовідносини, 

мають визначену структуру, яка складається з трьох елементів. До них відносяться: 

суб’єкти, об’єкти і зміст правовідносин. 

Суб’єкти цивільних процесуальних відносин   – це носій цивільних 

процесуальних прав та обов’язків. Суб'єктами цивільних процесуальних відносин є 

всі учасники цивільних процесуальних відносин, які виникають у результаті розгляду 

конкретної цивільної справи. 

Глава 4 ЦПК іменується «Учасники цивільного процесу». Вона поділяється на 

два параграфи: § 1. Особи, які беруть участь у справі; § 2. Інші учасники процесу. 
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Учасників цивільного процесу залежно від характеру їх інтересу, з яким ці 

суб'єкти звертаються до суду чи беруть участь у процесі, від ролі, яку вони 

виконують у цивільному процесі та їх впливу на хід судочинства, слід виокремити 

три групи осіб: 

1) особи, які здійснюють правосуддя в цивільних справах:  

а) суди, які розглядають і вирішують справи у першій інстанції;  

б) суди, які перевіряють законність і обґрунтованість рішень у апеляційному і 

касаційному порядках, у зв’язку з нововиявленими обставинами, Верховний Суд 

України;  

2) особи, які беруть участь у справі:  

а) з метою захисту своїх прав і законних інтересів: сторони, треті особи, 

представники сторін та третіх осіб у справах позовного провадження, заявники та 

інші заінтересовані особи у справах окремого провадження та їхні представники; 

стягувачі та боржники у справах наказного провадження та їхні представники (ч. 1, 2 

ст. 26 ЦПК);  

б) з метою захисту прав інших осіб, державних чи громадських інтересів: 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, прокурор, органи державної 

влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, яким законом 

надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб (ч. 3 ст. 26, ст. 45 

ЦПК); 

Особи, які беруть участь у справі, відрізняються від інших суб'єктів тим, що 

мають юридичну заінтересованість у результатах вирішення судом справи і в 

реалізації постановленого по ній судом рішення, їх заінтересованість зумовлюється 

тим, що вони мають відношення до справи як учасники матеріального спору 

(суб'єктивний матеріально-правовий характер заінтересованості) або внаслідок 

виконання ними функцій в системі управління суспільством (державний і 

громадський характер заінтересованості). Виходячи з цього, вони мають рівні 

процесуальні права і в своїх судженнях та діях можуть висловлювати і визначати 

своє ставлення з приводу правової суті цивільної справи, а також з будь-яких питань, 

що виникають у процесі її розгляду і перевірки законності та обгрунтованості 

постановленого по ній судового рішення. Але характер і ступінь їх юридичної 

заінтересованості не однаковий 

3) особи, які сприяють судовому розгляду та вирішенню справи (інші 

учасники цивільного процесу):  

а) особи, які сприяють доказуванню у справі: свідок, експерт, перекладач, 

спеціаліст (ст. 47 ЦПК);  

б) особа, яка надає правову допомогу (ст. 47 ЦПК); 

в) особи, діяльність яких пов’язана з правосуддям – секретар судового 

засідання, судовий розпорядник (ст. 47 ЦПК). 

Іншими суб’єктами цивільних процесуальних правовідносин є особи, визначені 

ЦПК як інші учасники цивільного процесу або особи, які сприяють судовому 

розгляду та вирішенню справи (свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, особа, яка 

надає правову допомогу). Зазначені особи характеризуються відсутністю у справі 

юридичної заінтересованості, але обійтися без їх участі в цивільному процесі 

неможливо. Вони сприяють особам, які беруть участь у справі, в доказовій 
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діяльності, судові – у встановленні фактичних обставин у справі. Між такими 

особами і судом існують взаємні процесуальні права і обов’язки, тому вони є 

суб’єктами цивільних процесуальних правовідносин. 

Об’єктом цивільних процесуальних правовідносин є процесуальні наслідки, 

на досягнення яких спрямовуються процесуальні права, обов’язки і процесуальні дії 

суб’єктів правовідносин. Загальним об’єктом цивільних процесуальних 

правовідносин є захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 

інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави, 

здійснений судом в акті правосуддя у справі – у рішенні суду. 

Зміст цивільних процесуальних правовідносин – це сукупність 

процесуальних прав та обов’язків і процесуальних дій з їх реалізації заінтересованої 

особи і суду. Обсяг і характер цивільних процесуальних прав і обов’язків суб’єктів 

правовідносин встановлено у ЦПК. Цивільні процесуальні права і обов’язки суду 

становлять його повноваження, а їх сукупність – це вже компетенція суду. 

Процесуальні права і обов’язки інших суб’єктів правовідносин визначають їх 

процесуальне становище у цивільному судочинстві. . 

 

ВИСНОВОК З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ЛЕКЦІЇ: 

 

Підсумовуючи основні положення першого питання лекції, слід акцентувати на 

тому, що1) цивільні процесуальні правовідносини є різновидом суспільних відносин 

(правовідносин), які виникають на підставі норм цивільного процесуального права в 

результаті їх реалізації;  

2) виникають і розвиваються на диспозитивній основі внаслідок вольових дій 

осіб, які звертаються до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав, свобод чи інтересів;  

3) створюються між учасниками суспільних відносин – судом і кожним з 

учасників цивільного процесу під час судочинства в цивільній справі;  

4) виникають, змінюються та припиняються на підставі процесуальних 

юридичних фактів;  

5) юридично закріплюють взаємну поведінку суб’єктів через їх суб’єктивні 

процесуальні права і обов’язки;  

6) реалізація суб’єктивних цивільних процесуальних прав і виконання 

обов’язків забезпечується засобами правового впливу – санкціями цивільного 

процесуального права.  
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ІІ. СТОРОНИ (ПОЗИВАЧ, ВІДПОВІДАЧ) ЯК УЧАСНИКИ 

ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Сторони є головними учасниками (особами), які беруть участь у цивільній 

справі, без яких немає сенсу в процесі. Розкриття та висвітлення поняття сторони в 

цивільному процесі має безпосередній зв'язок з матеріальними правовідносинами.  

За загальним правилом цивільний процес починається з появою спірної ситуації 

у різних учасників матеріально-правових відносин. 

У ст. 26 ЦПК зазначено, що, особи, які беруть участь у справі, відрізняються від 

інших суб’єктів тим, що мають юридичну заінтересованість у результатах вирішення 

судом справи і в реалізації ухваленого рішення. До таких осіб відносяться у першу 

чергу сторони у справах позовного провадження.  

Заінтересованість сторін зумовлюється тим, що вони мають відношення до 

справи як учасники матеріального спору (суб’єктивний матеріально-правовий 

характер заінтересованості). Виходячи з цього, вони мають право у своїх судженнях 

та діях висловлювати і визначати своє ставлення з приводу правової суті цивільної 

справи, а також з будь-яких питань, що виникають у процесі її розгляду і перевірки 

законності та обгрунтованості ухваленого по ній судового рішення. 

Отже, для того, щоб сторони стали такими, необхідні дві умови: 

- наявність матеріально-правового спору між ними, наприклад спору про сплату 

боргу, чи визнання права власності; 

- наявність процесу, що виникає внаслідок реалізації однією із сторін свого 

процесуального права на судовий захист. Допоки це право існує, але жоден з 

учасників матеріально-правового спору цим правом не скористався, цивільні 

процесуальні правовідносини не виникають, бо предмет спору не передано на 

розгляд суду, тобто не виникає процес. 

Згідно з цивільним процесуальним законодавством сторонами в цивільному 

процесі є позивач і відповідач. Сторонами можуть бути фізичні і юридичні особи, а 

також держава (ст. 30 ЦПК).  

Відтак сторони є юридично заінтересованими суб’єктами цивільних 

процесуальних правовідносин. Юридична заінтересованість сторін обумовлена 

допроцесуальним правовідношенням і має особистий, суб’єктивний відтінок. 

Особиста юридична заінтересованість сторін у цивільному процесі має матеріально-

правову і процесуально-правову спрямованість – це заінтересованість в одержанні 

сприятливого матеріально-правового результату і заінтересованість у можливості 

участі в процесі. 

Сторонами (partes) в цивільному процесі є юридично заінтересовані особи, які 

беруть участь у справі, матеріально-правовий спір між якими є предметом розгляду 

і вирішення у цивільному судочинстві. Цивільний процес може виникнути лише при 

наявності двох сторін (позивача і відповідача). 

Позивач (actor) – це одна із сторін процесу, яка особисто або через 

представника в її інтересах звернулася до суду з позовом, вважаючи, що її права, 

свободи чи інтереси порушені, невизнані або оспорюються. 
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Вступ позивача здійснюється у вигляді активної сторони, тому що саме позивач 

спрямовує свою вимогу для того, щоб цивільна справа була відкрита з метою захисту 

своїх прав та інтересів. 

Позивач – це особа, яка звернулася до суду за захистом свого порушеного, 

невизнаного або оспорюваного права чи інтересу. Позивач може заявити про цю 

вимогу судові особисто або в його інтересах, у передбачених законом випадках, 

справа може бути відкрита за заявою Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини, прокурора, органів державної влади, місцевого самоврядування, фізичних і 

юридичних осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси 

інших осіб (ст. 3, 45 ЦПК), але позивачем при цьому, хоча він може і не бути 

ініціатором процесу, залишається громадянин або юридична особа, на захист прав 

яких відкрито провадження у справі. 

Відповідач (reus - особа, яка обороняється) – це інша сторона процесу, яка 

притягається судом до відповідальності за порушення, невизнання або оспорювання 

права чи охоронюваного законом інтересу за поданим позовом, так як на неї вказує 

позивач як на порушника свого права. 

На відміну від позивача відповідач – це особа, яка, за заявою позивача, 

порушила або оспорила його суб’єктивні права, свободи або інтереси. Відповідач 

притягується у справу в зв’язку з пред’явленою позовною вимогою. При цьому згода 

відповідача щодо його притягнення у справи не вимагається. 

Прийнято розглядати відповідача як пасивну сторону в цивільному процесі. 

Розуміючи, що в основу свого цивільного позову закладається думка позивача 

про те, що безпосередньо відповідач є порушником права, науковцями зроблено 

висновок, що під поняття відповідача підпадає саме та сторона, на яку вказує позивач 

як на порушника свого права. 

Обидві сторони є суб’єктами спірних матеріальних правовідносин. Але 

оскільки суд лише в остаточному рішенні може дати обгрунтовану відповідь, то до 

моменту ухвалення рішення він допускає, що дані особи є суб’єктами спірних 

матеріальних цивільних правовідносин. Тому позивач і відповідач – це лише можливі 

суб’єкти оспорюваних прав та обов’язків. 

Цивільний процес може виникнути лише при наявності двох сторін (позивача і 

відповідача). Якщо позивач не називає відповідача, то процес виникнути не може. 

Якщо ж позивач чи відповідач вибувають з процесу і спірні правовідносини не 

допускають правонаступництва, то справа підлягає закриттю (п. 6, 7 ст. 205 ЦПК). 

Сторони в цивільному процесі характеризуються такими ознаками: 

- вони є юридично заінтересованими суб’єктами цивільних процесуальних 

правовідносин;  

- вони ведуть процес у справі від свого імені та у своїх інтересах; 

- сторони розпоряджаються своїми процесуальними правами на свій 

розсуд; 

- їх правосуб’єктність допускає процесуальне правонаступництво;   

- з приводу їх справи судом ухвалюється рішення; 

- на них поширюються всі правові наслідки судового рішення; 

- сторони сплачують судові витрати зі справи. 
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Сторони користуються рівними процесуальними правами. При цьому важливо 

наголосити, що рівноправність сторін означає не однакові їхні права, а рівні 

можливості використовувати процесуальні засоби захисту. 

Сторони як особи, які беруть участь у справі, мають загальні процесуальні 

права, (ч. 1 ст. 27 ЦПК) а саме: мають право знайомитися з матеріалами справи, 

робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати 

копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь 

у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а 

також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні 

та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які 

виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і 

міркувань інших осіб, користуватися правовою допомогою, знайомитися з журналом 

судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу 

його неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судового 

засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з 

приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення і ухвали суду, 

користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом.  

Крім загальних, сторонам належать специфічні, диспозитивні права(ст. 31 

ЦПК):  

1.позивач має право протягом усього часу розгляду справи збільшити або 

зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову, а відповідач має право 

визнати позов повністю або частково.  

Окремо виділяється законодавцем таке спеціальне право, як відмова від 

цивільного позову, яке позивач може застосувати не тільки в межах розгляду 

цивільної справи в суді першої інстанції, а й у апеляційній чи касаційній інстанціях 

— до закінчення такого апеляційного чи касаційного розгляду. 

Визнання цивільного позову — це диспозитивне право відповідача визнати 

цивільні вимоги до нього позивача. Визнання цивільного позову може відбутись як 

повною мірою, так і частково. Визнання цивільного позову є правом, яке притаманне 

тільки відповідачу та розглядається у вигляді його одностороннього волевиявлення, 

яке має на меті розв'язати спірну ситуацію шляхом її врегулювання. 

За повного визнання відповідачем цивільного позову і прийняття його судом 

ухвалюється рішення суду про задоволення цивільного позову (ст. 174 ЦПК). 

2.До початку розгляду судом справи по суті позивач має право шляхом 

подання письмової заяви змінити предмет або підставу позову, а відповідач – 

пред'явити зустрічний позов. Згідно зі ст. 173 ЦПК розгляд справи по суті 

розпочинається доповіддю головуючого про зміст заявлених вимог та про визнання 

сторонами певних обставин під час попереднього судового засідання, після чого 

з'ясовується, чи підтримує позивач свої вимоги, чи визнає відповідач вимоги 

позивача та чи не бажають сторони укласти мирову угоду або звернутися для 

вирішення спорудо третейського суду. Не слід плутати поняття "судовий розгляд" та 

"розгляд справи по суті", оскільки до розгляду справи по суті на стадії судового 

розгляду мають бути здійснені наступні дії: відкриття судового засідання (ст. 163). 

роз'яснення прав перекладачеві, приведення його до присяги (ст. 164), оголошення 

складу суду (ст. 166), роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їх прав та 
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обов'язків (ст. 167) та інші дії (ст.ст. 168, 171, 172). На цьому етапі позивач має право 

шляхом подання письмової заяви змінити предмет або підставу позову, а відповідач 

— пред'явити зустрічний позов, оскільки розгляд судом справи по суті 

розпочинається з моменту доповіді головуючого про зміст заявлених вимог. 

3.Сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії цивільного 

процесу. Кожна із сторін має право вимагати виконання судового рішення в частині, 

що стосується цієї сторони. 

На підставі ст. 175 ЦПК Сторони можуть укласти між собою мирову угоду 

протягом всього часу судового розгляду, що являє собою компроміс між сторонами у 

справі про умови виходу зі спору на підставі взаємних поступок, а саме, відмови 

позивача від частини позовних вимог чи їх зміни, визнання відповідачем зміненого 

позову і т. ін. Необхідною умовою є те, що примирення сторін може стосуватися 

лише їх прав та обов'язків і предмета позову. В письмовому вигляді відповідне 

клопотання в обов'язковому порядку повинно бути додано судом до цивільної 

справи. У випадку, якщо суд дійшов висновку, що умови мирової угоди необхідно 

визнати, він постановляє у цивільній справі мотивовану ухвалу про закриття 

провадження у справі з наслідками, які передбачені ст. 206 ЦПК. Ця ухвала суду про 

закриття провадження у справі належить до переліку тих ухвал, які вправі сторони та 

інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, 

якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки, оскаржити 

згідно зі ст. 292 ЦПК в апеляційному порядку 

Рівність прав сторін полягає і в тому, що обидві сторони рівною мірою мають 

право відстоювати свої права особисто або через представників. Праву позивача на 

пред’явлення позову відповідає право відповідача на заперечення проти позову та на 

пред’явлення зустрічного позову з метою захисту своїх прав. 

 

Класифікація  цивільно-процесуальних прав сторін на групи, яка відображає 

забезпечення виконання сторонами процесуальних функцій: 

1. Права, які характеризують повноваження на відкриття провадження у 

справі – права на пред’явлення позову (ст. 3, 118 ЦПК), зустрічного позову (ст. 123 

ЦПК), заперечення відповідача проти позову (ст. 128 ЦПК), подавати заяву про 

забезпечення позову до подання позовної заяви з метою запобігання порушенню 

права інтелектуальної власності (ч. 4, 5 ст. 151 ЦПК); вимоги про виправлення 

недоліків рішення судом, який його ухвалив (ст. 219-221 ЦПК); право на апеляційне, 

касаційне оскарження судових рішень та ухвал (ст. 292, 324 ЦПК), право оскарження 

судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами (нині – це право на перегляд 

судових рішень Верховним Судом України), право на перегляд судових рішень або 

ухвал, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, а також судового 

наказу у зв’язку з нововиявленними обставинами (ст. 361 ЦПК), право вимагати 

виконання судового рішення в частині, що стосується цієї сторони (ч. 4 ст. 31 ЦПК), 

пред’являти вимогу про поворот виконання (ст. 381 ЦПК), подавати заяву про 

відновлення втраченого судового провадження (ст. 403 ЦПК). 

2. Права на зміни в позовному спорі – права позивача на зміну підстави або 

предмета позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, на відмову 

позивача від позову; права відповідача на повне або часткове визнання позову; права 
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сторін на укладення мирової угоди або передачу спору на розгляд третейського суду 

(ст. 17, 31, 174, 175 ЦПК); права на доповнення, зміну апеляційної та касаційної 

скарги або відкликання її чи відмову від неї (ст. 300, 330 ЦПК); права на відмову 

стягувача від примусового виконання рішення за виконавчим листом, а також 

надання відстрочки і розстрочки виконання, на зміну чи встановлення способу і 

порядку виконання (ст. 372, 373 ЦПК). 

3. Права на подання і витребування доказів та участь в їх дослідженні – 

права подавати письмові і речові докази, заявляти клопотання про витребування 

доказів та виклик свідків, про проведення експертизи, про подання іншою особою 

оригіналу письмового доказу, про забезпечення доказів, брати участь в огляді доказів 

за їх місцезнаходженням (ст. 27, 58, 60, 64, 130, 133, 136, 137, 140 ЦПК). При розгляді 

справи – брати участь у дослідженні доказів; задавати питання іншим особам, які 

беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам; давати усні та 

письмові пояснення судові та додаткові пояснення, які можуть доповнити матеріали 

справи; відмовитися від визнання в попередньому судовому засіданні обставин; 

подавати свої доводи, міркування і заперечення проти доводів і міркувань інших осіб 

щодо питань, які виникають під час судового розгляду (ст. 27, 60, 176, 178, 192 ЦПК). 

Сторони мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, 

одержувати копії рішень, ухвал та інших документів, що є у справі (ст. 27 ЦПК). 

4. Права, пов’язані із залученням до справи усіх заінтересованих осіб – 

права позивача заявляти клопотання про заміну неналежного відповідача належним 

відповідачем (ст. 33 ЦПК), права сторін заявляти клопотання про залучення у справу 

третіх осіб (ст. 35 ЦПК), співучасників, вимагати від суду залучення до справи 

органи державної влади, місцевого самоврядування (ст. 32, ч. 3 ст. 45 ЦПК). 

5. Права, пов’язані із забезпеченням законного складу суду, об’єктивності 

розгляду справи і виконання судових рішень – права сторін заявляти клопотання про 

відводи судді, секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача (ст. 

20, 22 ЦПК).  

6. Права на участь у судових засіданнях з розгляду справи і в здійсненні 

окремих процесуальних дій – права на участь у попередньому судовому засіданні, у 

судовому засіданні при розгляді справи судом першої інстанції (ст. 27, 130, 158 

ЦПК), у розгляді справи апеляційним судом (ст. 304 ЦПК), у розгляді справи судом 

касаційної інстанції (ст. 333 ЦПК), при перегляді судових рішень Верховним Судом 

України, у зв’язку з нововиявленими обставинами (ст. 360-2, 365 ЦПК), у судових 

засіданнях при вирішенні процесуальних питань, пов’язаних з виконанням судових 

рішень: про видачу дубліката виконавчого листа, про поновлення пропущеного 

строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання, про відстрочку і 

розстрочку виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання, про 

вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального 

закладу, про заміну сторони виконавчого провадження, про визначення частки майна 

боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами, про поворот 

виконання (ст. 370, 371, 373, 374, 378, 379, 380 ЦПК), права на участь у судовому 

засіданні при розгляді скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця 

чи іншої посадової особи державної виконавчої служби (ст. 386 ЦПК), у розгляді 

справи про відновлення втраченого судом провадження (ст. 407 ЦПК); права на 
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особисту участь і ведення справи або за участю чи через представника (ст. 38 ЦПК), 

на пояснення, заяви і виступи в суді рідною мовою і користування послугами 

перекладача (ст. 7 ЦПК); право на одержання виклику чи повідомлення про участь у 

судовому засіданні чи виконанні окремих процесуальних дій (ст. 74 ЦПК). 

7. Інші права, що забезпечують захист у процесі по справі: вибір 

підсудності (ст. 110, 112 ЦПК), забезпечення доказів і позову (ст. 133, 151 ЦПК), 

приєднання співучасників до апеляційної та касаційної скарги (ст. 299, 329 ЦПК), 

передання справи на вирішення третейського суду (ст. 17 ЦПК) тощо. 

З процесуальними правами сторін пов’язані їх процесуальні обов’язки – 

загальні й спеціальні. Загальні обов’язки полягають у добросовісному користуванні 

належними сторонам процесуальними правами (ст. 27 ЦПК). Обов’язок сторін 

сумлінно користуватися всіма належними їм процесуальними правами 

забезпечується санкцією, передбаченою ч. 3 ст. 89 ЦПК. Спеціальні обов’язки 

полягають у виконанні певних процесуальних дій: у разі ухилення відповідача від 

проведення судово-біологічної (судово-генетичної) експертизи у справах про 

визнання батьківства, материнства суд має право постановити ухвалу про 

примусовий привід на проведення такої експертизи (ч. 2 ст. 146 ЦПК); витрати, 

пов’язані з переїздом до іншого населеного пункту свідків, спеціалістів, перекладачів, 

експертів, найманням ними житла, а також проведенням судових експертиз, несе 

сторона, яка заявила клопотання про виклик зазначених осіб, а також витрати, 

пов’язані з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших 

дій, необхідних для розгляду справи, несе сторона, яка заявила клопотання про 

вчинення цих дій (ст. 86, 87 ЦПК). 

 

ВИСНОВОК З ДРУГОГО ПИТАННЯ 

 

Сторони – це особи, матеріально-правовий спір між якими є предметом 

розгляду і вирішення в цивільному судочинстві. Норми права, що регулюють 

процесуальне становище сторін, розміщені у главі 4 розділу І ЦПК, а отже закон 

відносить цю групу учасників цивільного процесу до осіб, які беруть участь у справі.  

Позивач і відповідач є юридично заінтересованими особами. Тому віднесені до 

осіб, які беруть участь у справі. Їх цивільно-процесуальне становище визначено у 

ЦПК. 

Так, у ст. 30 ЦПК зазначається, що держава може бути стороною у цивільному 

процесі, але не встановлено перелік суб'єктів, які захищатимуть у цивільному процесі 

інтереси держави та їхні процесуальні права та обов'язки. 
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ІІІ. ТРЕТІ ОСОБИ У СПРАВАХ ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Інститут третіх осіб у цивільному судочинстві — це специфічний інститут 

цивільного процесуального права, специфічна форма участі в процесі кількох 

заінтересованих осіб поряд із процесуальною співучастю (ст. 32 ЦПК) і участю в 

одній справі належного чи неналежного відповідача (ст. 33 ЦПК). 

Треті особи як учасники цивільного процесу віднесені до осіб, які беруть участь 

у справі (ст. 26 ЦПК). Особи, які беруть участь у справі, наділені значними 

процесуальними правами, встановленими законом (ч. 1 ст. 27 ЦПК). Вказано й на 

обов’язок осіб, які беруть участь у справі позовного провадження, для підтвердження 

своїх вимог або заперечень подати усі наявні у них докази або повідомити про них 

суд до або під час попереднього судового засідання (ч. 2 ст. 27 ЦПК).  

Особи, які беруть участь у справі, зобов’язані не тільки добросовісно 

здійснювати свої права, але й відповідно до ч. 3 ст. 27 ЦПК добросовісно виконувати 

процесуальні обов’язки. 

Головною ознакою осіб, які беруть участь у справі, і головною їх відмінністю 

від інших учасників цивільного процесу є те, що вони наділені юридичною 

заінтересованістю. Тобто, вони мають юридичну заінтересованість у результатах 

вирішення судом справи і в реалізації ухваленого по ній рішення. 

До даної підгрупи суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин належать і 

треті особи (ст. 34-35 ЦПК), які мають правовий зв’язок з однією із сторін і 

відповідно заінтересованість щодо наслідків розгляду судом справи, які можуть 

вплинути на ці правовідносини.  

Як особи, які беруть участь у справі, треті особи не є суб’єктами (сторонами) 

спору, переданого на розгляд і вирішення суду, проте вони також заінтересовані у 

результаті цивільної справи, оскільки спір, який розглядається судом, і ухвалене по 

справі рішення може тою чи іншою мірою торкатися їхніх інтересів. Такі особи 

називаються третіми особами, оскільки вступають у справу між двома сторонами.  

Таким чином, треті особи в цивільному судочинстві — це особи, які вступили 

у розпочатий процес для захисту своїх суб’єктивних прав, свобод чи інтересів, 

відмінних від прав, свобод та інтересів позивача та відповідача. 

Третіми особами в процесі можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи. 

Як і сторони, треті особи мають юридичну заінтересованість у результатах 

вирішення судом справи і в реалізації ухваленого по ній рішення. Їх заінтересованість 

у справі має суб’єктивний матеріально-правовий характер. Треті особи мають 

правовий зв’язок з однією із сторін і тому їх заінтересованість обумовлена тим, що 

наслідки розгляду судом справи можуть вплинути на ці правовідносини. Отже, для 

третіх осіб обов’язковою є наявність допроцесуального матеріально-правового 

зв’язку з однією чи обома сторонами. 

Матеріально-правовий характер заінтересованості полягає в тому, що 

рішення, яке буде ухвалено судом з конкретного спору, може порушити матеріальні 

права третьої особи (наприклад, за позовами у справі про розділ спільно нажитого 

майна подружжя може бути заінтересований хтось із родичів, який передав їм своє 

майно в тимчасове користування) або стати підставою для сторони вимагати 



75 
 

відшкодування збитків від третьої особи – пред’явити до третьої особи позов за 

правом регресу (наприклад, посадова особа, яка підписала наказ про звільнення, 

заінтересована у справі за позовом працівника про поновлення на роботі та виплаті  

заробітної плати за вимушений прогул).  

Крім цього, заінтересованість третіх осіб у справі має процесуально-правовий 

характер, який полягає в недопущенні ухвалення судом несприятливого для себе 

рішення. 

Метою участі третіх осіб у справі є захист своїх прав чи інтересів, відмінних 

і незалежних від процесуальних прав сторін.  

У цивільному процесі беруть участь два види третіх осіб: треті особи, які 

заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору (ст. 34 ЦПК), і треті особи, які 

не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору (ст. 35 ЦПК). Обидві групи 

третіх осіб віднесені законом до осіб, які беруть участь у справі, а відтак є юридично 

заінтересованими. 

Третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору і третіх осіб, 

які не заявляють самостійних вимог, характеризують загальні ознаки: 

- наявність матеріально-правової заінтересованості в результаті справи, що 

виявляється у висуненні самостійних вимог щодо предмета спору чи наявність лише 

процесуальної заінтересованості, яка обумовлена можливістю впливу рішення суду 

на права і обов’язки щодо однієї із сторін; 

- вступають у процес, коли в ньому вже є дві сторони – позивач і 

відповідач, які визначили предмет спору; 

- вступають у справу до закінчення судового розгляду (треті особи, які 

заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору) або до ухвалення судом рішення 

(треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору). 

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору – це 

суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, які вступають у справу, 

пред’явивши позов щодо предмета спору до однієї чи обох сторін, з метою захистити 

особисті суб’єктивні матеріальні права чи інтереси, які охороняє закон. 

Згідно зі ст. 34 ЦПК треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо 

предмета спору, можуть вступити в справу до закінчення судового розгляду, 

пред’явивши позов до однієї чи обох сторін.  

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, мають усі 

процесуальні права і обов’язки позивача. 

Ознаки третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги: 

1) вступають у процес, що розпочався; 

2) втручаються в спір між сторонами, що вже виник; 

3) їх інтереси суперечать, як правило, інтересам обох сторін; 

4) заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору; 

5) відстоюють у процесі свої інтереси, а відтак, їхня юридична 

заінтересованість носить особистий характер; 

6) вступають у справу, пред’явивши позов до однієї або до обох сторін. 

Третя особа із самостійними вимогами може вступити у справу тільки за 

власною ініціативою, суд не може залучити її до участі в справі. 
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Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, вступають 

у процес шляхом пред’явлення позовної заяви, яка повинна відповідати всім вимогам 

статей 119, 120 ЦПК. Відмова у прийнятті позовної заяви третьої особи повинна бути 

обгрунтована за правилами ст. 122 ЦПК. Дана процесуальна дія суду може бути 

оскаржена третьою особою із самостійними вимогами відповідно до загальних 

правил. 

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору – це 

суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, які беруть участь у процесі із 

справи на стороні позивача або відповідача з метою захисту своїх суб’єктивних прав 

та інтересів. 

Відповідно до ч. 1 ст. 35 ЦПК треті особи, які не заявляють самостійних вимог 

щодо предмета спору, можуть вступити в справу на стороні позивача або 

відповідача до ухвалення судом рішення, якщо рішення у справі може вплинути на їх 

права або обов’язки щодо однієї із сторін. Частиною другою цієї статті визначено, що 

треті особи, які не заявляють самостійних вимог, можуть бути залучені до участі у 

справі також за клопотанням сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, або з 

ініціативи суду. Отже, одна й та ж особа може брати участь у справі як третя особа 

без самостійних вимог тільки на боці однієї сторони, але на боці однієї сторони 

можуть брати участь кілька третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог. 

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, 

відрізняються від третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги, характером 

заінтересованості: вони заінтересовані не в предметі спору, а у певному результаті 

спору.  

Юридична заінтересованість третіх осіб без самостійних вимог у результатах 

розгляду судом справи між сторонами визначається тим, що ухвалене судом рішення 

може наперед вирішити наслідки взаємовідносин між ними і сторонами – вплинути 

на їх права або обов’язки щодо однієї із сторін. Це можливо лише тоді, коли між 

третьою особою і стороною існують певні матеріально-правові відносини.  

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, 

мають такі ознаки: 

- відсутність самостійних вимог щодо предмета спору; 

- вступають у справу, в якій відкрито провадження, та беруть участь у ній 

на стороні позивача чи відповідача;  

- вступають у процес, не подаючи позовної заяви; 

- вступають у процес не тільки за своєю ініціативою, а можуть притягатися 

за ініціативою суду, клопотанням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі; 

- наявність матеріально-правового зв’язку тільки з тією особою, на стороні 

якої третя особа виступає; 

- захист третьою особою інтересів тієї особи, на стороні якої третя особа 

виступає, оскільки рішення в справі може вплинути на її права та обов’язки. 

 

Для вступу в процес із справи третьою особою без самостійних вимог 

подається заява із зазначенням мотивів вступу та посиланням на докази. Така заява не 

підлягає оплаті судовим збором і розглядається суддею у стадії провадження у справі 

– до ухвалення судом рішення. При вирішенні питання про вступ у справу третьої 
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особи суд перевіряє існування між нею та однією із сторін правовідносин і 

можливості впливу на них рішення суду із справи між сторонами.  

Обов’язок щодо повідомлення підстав для залучення третіх осіб без 

самостійних вимог у процес із справи покладається на сторін. Сторона зобов’язана 

повідомити у заяві про наявність третьої особи без самостійних вимог із зазначенням 

підстави, з якої третя особа має бути залучена до участі у справі. Якщо така третя 

особа була повідомлена судом про необхідність вступу у процес і від неї не надійшло 

повідомлення про згоду на свою участь у справі, то справа розглядається без її участі 

(ст. 36 ЦПК). 

Третя особа вправі заперечувати своє залучення до участі у справі, 

посилаючись на те, що вона з жодною зі сторін не перебуває у правовідносинах, 

пов’язаних із предметом спору, а рішення у справі між сторонами не має 

преюдиціального значення для її прав та обов’язків. 

Інші особи, які беруть участь у справі, вправі оспорювати доцільність участі 

третьої особи в процесі. Це питання вирішується судом залежно від обставин справи 

(ч. 5 ст. 36 ЦПК). 

Третя особа без самостійних вимог може бути залучена до участі у справі також 

за ініціативою суду. Так, у справах про поновлення на роботі незаконно звільнених 

чи переведених працівників суд може з власної ініціативи притягти до участі у справі 

як третю особу на стороні відповідача службову особу, за розпорядженням якої було 

проведено звільнення або перевід. 

З питання залучення або допуску до участі у справі третьої особи суд 

постановляє ухвалу (ч. 6 ст. 36 ЦПК). Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних 

вимог щодо предмета спору, не тягне за собою розгляду справи спочатку (ч. 4 ст. 35 

ЦПК). 

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, наділені 

процесуальними правами і обов’язками особи, яка бере участь у справі (ст. 27, ч. 3 ст. 

35 ЦПК). Але оскільки вони не є суб’єктами спірних матеріально-правових відносин, 

то не мають права на зміну підстави і предмета позову, збільшення чи зменшення 

розміру позовних вимог, на відмову від позову чи укладення мирової угоди. Вони не 

можуть вимагати повторення для них тих процесуальних дій, які були здійснені 

сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, до їх вступу в процес. У 

доказовій діяльності третя особа діє незалежно від сторін. 

 

ВИСНОВОК З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ЛЕКЦІЇ: 

 

Таким чином, можна зазначити, що 1.Окрім сторін (позивач та відповідач) 

рішення суду може спливати і на інших заінтересованих осіб – третіх осіб. 

Треті особи – юридично заінтересовані особи (юридичний інтерес носить як 

матеріальний так і процесуальний характер) у справах позовного провадження, які 

вступають уже в відкрите провадження між сторонами з метою захисту своїх прав, 

свобод та інтересів. 

Ознаки: 
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- Матеріально заінтересовані особи, оскільки рішення по справі може 

стосуватися саме матеріальних прав третіх осіб, а до третіх осіб «без»…може бути 

пред’явлено регресний позов 

- Процесуально заінтересовані особи, полягає у тому, що треті особи 

заінтересовані у прийнятному для них рішенні суду для чого користуються усіма 

передбаченими правами: 

· Загальними (як треті особи «з» так і треті особи «без»…) 

· Спеціальні (лише треті особи «з») 

2.ЦПЗ, теорія права виділяють 2 види третіх осіб: 

1) Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору – 

юридично заінтересовані особи, які вступають у вже відкрите позовне провадження 

шляхом пред’явлення позову до позивача (відповідача або до обох сторін одночасно) 

з метою захисту своїх прав, свобод та інтересів. Ознаки: 

- Ч.1 ст. 34 ЦПК мають усі процесуальні права та обов’язки позивача 

Порядок вступу в процес: 

- Можуть вступити в процес лише після відкриття провадження між сторонами. 

- Третя особа «з» може вступити до закінчення судового розгляду (до виходу 

суду до нарадчої кімнати) 

- Засобом вступу є позовна заява 

- Після вступу третьої особи «з» в процес за її клопотанням справа 

розглядається спочатку 

Після надходження позову від третьої особи «з» суд вирішує питання: 

- Про прийняття позову третьої особи до свого провадження (позов третьої 

особи «з» має бути пов’язаним з первісним позовом 

- Про допуск третьої особи «з» в процес 

- Чи доцільно розглядати в провадженні позов третьої особи «з» первісним або 

зустрічним 

Копія позову третьої особи «з» направляється особам, які беруть участь у 

справі 

Після пред’явлення і допуску третьої особи «з» позивач і відповідач можуть 

пред’явити до неї зустрічний позов або висунути заперечення проти позову. 

Чи може третя особа «з» пред’являти позов до іншого суду? (не врегульовано 

ЦПК). Враховуючи принцип розумності за аналогією з ч.1 ст. 113 ЦПК позови третіх 

осіб «з» пред’являються до суду за місцем розгляду справи за первісним позовом. 

Як захищати права третіх осіб «з» у випадку відмови позивача від позову 

(ухвала про закриття провадження у справі у зв’язку з відмовою позивача від позову; 

ухвала про відкриття провадження за позовом третьої особи «з»). 

1) Спеціальні права: 

- Третя особа «з» має право на зміну вимог позову 

- Відмовитися від позову 

- Змінити предмет і підстави позову 

- Укласти мирову угоду 

- Вимагати виконання рішення суду в частині, що стосується захисту його прав 

2) Загальні права: 
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Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору – це 

юридично заінтересовані особи, які вступають у відкрите провадження між 

сторонами з боку позивача або відповідача на підставі того, що рішення по справі 

може вплинути на їх права та обов’язки. 

Ознаки: 

- Треті особи «без» не є суб’єктами спірного матеріального правовідношення, 

яке виникло між позивачем і відповідачем, але рішення впливає на їх права та 

обов’язки. 

- Виступають у процесі збоку однієї із сторін (як правило на боці відповідача), 

однак діють в процесі самостійно і не зобов’язані узгоджувати свої дії з особою, з 

боку якої вона виступає 

- Вірогідність впливу судового рішення на права та обов’язки (внаслідок 

відшкодування збитків до третіх осіб «без» можливе пред’явлення регресного позову) 

- Рішення суду щодо третьої особи «без» носить юрисдикційне значення (тобто 

при розгляді регресного позову не доказуються факти, які встановленні рішенням 

суду за первісним позовом, що набрав законної сили) 

На відміну від третіх осіб «з», треті особи «без» наділяються лише змагальними 

правами. 

Не наділяються диспозитивними правами, оскільки засобом впливу в процес є 

заява; не є стороною. До третіх осіб «без» не можна пред’явити зустрічний позов, 

заперечити позов тощо. 

Відмінність третіх осіб «без» від співучасників: 

1) Співучаснику завжди протистоїть друга сторона, а третя особа «без» 

пов’язана зі стороною, на боці якої виступає 

2) Співучасник є суб’єктом спірного правовідношення, а треті особи «без» - ні 

3) Рішення суду не поширюється на третіх осіб «без» і завжди поширюється на 

співучасників 

Порядок вступу: 

1) На будь-якій стадії 

2) Вступають в процес за власною ініціативою, так і за ініціативою сторін і суду 

(не сторона, а особа, яка бере участь у справі). Сторона, у якої внаслідок ухвали 

рішення виникне право регресу, зобов’язана повідомити суд про наявність третьої 

особи без. 

3) Якщо ініціювання про залучення третіх осіб без надійшло від сторони, то 

подається заява. Копія цієї заяви направляється як самій третій особі «без», так і 

особам, які беруть участь у справі. 

4) Вступ третьої особи «без» в процес не тягне за собою розгляду справи 

спочатку 

5) Вступ шляхом пред’явлення заяви про участь у справі (вступ в процес) у 

зв’язку з тим, що рішення вплине на права і обов’язки. 

«Про уповноваженого ВРУ з прав людини», «Про профспілки». 
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ІV. ПРЕДСТАВНИЦТВО У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Конституція України закріплює право фізичних та юридичних осіб на правову 

допомогу при реалізації ними конституційного права на судовий захист (ст. 59). 

Конституційне положення щодо права кожної особи на отримання правової допомоги 

та вільного вибору захисника своїх прав знайшло закріплення у ст. 12 ЦПК України. 

У відповідності з цією нормою кожна особа, яка бере участь у справі, має право на 

правову допомогу, яка надається в порядку, встановленому законом адвокатами або 

іншими фахівцями в галузі права. У цивільному судочинстві правова допомога при 

здійсненні захисту прав, свобод чи інтересів фізичних та юридичних осіб може бути 

надана, зокрема, у формі процесуального представництва. 

Існування інституту процесуального представництва обумовлено різними 

обставинами: необхідністю забезпечення засад змагальності судочинства при 

розгляді цивільних справ, у яких беруть участь особи, які не мають повної цивільної 

дієздатності, визнані недієздатними або дієздатність яких обмежена; бажанням 

заінтересованих осіб отримати кваліфіковану юридичну допомогу під час захисту 

прав у суді тощо. 

Характерні риси процесуального представництва такі:  

1) представництво – це здійснення представником процесуальних дій у суді, які 

відбуваються в межах правовідношення представника і суду;  

2) учасниками процесуального правовідношення за участю представника є дві 

сторони: представник та суд;  

3) представник виступає від імені особи, яку представляє;  

4) представник діє в інтересах особи, яку представляє, проте він не є суб'єктом 

спірного матеріального правовідношення;  

5) діяльність представника в інтересах і від імені особи, яку він представляє, 

полягає у вчиненні процесуальних дій;  

6) правова позиція представника не може вступати у протиріччя з правовою 

позицією особи, яку він представляє, якщо ця особа не є недієздатною;  

7) представник діє в обсязі повноважень, що йому надані законом та особою, 

яку він представляє (у випадку, якщо воля цієї особи відома і має юридичне 

значення);  

8) юридична зацікавленість представника має процесуальний характер;  

9) через представника можуть діяти будь-які правоздатні особи, що беруть 

участь у справі, крім прокурора. 

Представництво в суді є самостійним процесуальним інститутом. 

Представництво в цивільному процесі – це процесуальна діяльність особи 

(представника), спрямована на захист суб’єктивних прав, свобод чи інтересів іншої 

особи, яка бере участь у справі, та сприяння судові у повному і об’єктивному 

з’ясуванні обставин справи, в ухваленні законного і обгрунтованого рішення. 

Відповідно до ч. 1 ст. 38 ЦПК сторона, третя особа, особа, яка відповідно до 

закону захищає права, свободи чи інтереси інших осіб, а також заявники та інші 

заінтересовані особи в справах окремого провадження (крім справ про усиновлення) 

можуть брати участь у цивільній справі особисто або через представника. 
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З наведеного визначення випливає, що представник у позовному провадженні 

може бути у сторін (позивача і відповідача) і третіх осіб (які заявляють самостійні 

вимоги щодо предмета спору або які не заявляють самостійних вимог щодо предмета 

спору), а також у осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та 

інтереси інших осіб (у порядку ст. 45 ЦПК).  

Нормою ч. 1 ст. 38 ЦПК передбачено також, що у справах окремого 

провадження представник може бути у заявників та інших заінтересованих осіб.  

Варто звернути увагу також на те, що у ч. 1 ст. 38 ЦПК зовсім не йдеться про 

можливість стягувача чи боржника у наказному провадженні мати представника. 

Проте, відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 98 ЦПК заява про видачу судового наказу може бути 

подана представником заявника, і у такому випадку у заяві зазначається ім'я 

(найменування) представника заявника, його місце проживання або 

місцезнаходження, заява підписується представником. Також і заява боржника про 

скасування судового наказу може бути подана представником, оформлена відповідно 

до вимог ч.ч. 3, 4 ст. 105 ЦПК.  

У правовідносинах процесуального представництва варто розрізняти зовнішні 

правовідносини, які складаються у представника з судом, і внутрішні правовідносини 

між представником і особою, яку він представляє. Зовнішні правовідносини є 

процесуальними відносинами. Внутрішні правовідносини між представником і 

представлюваним є матеріальними правовідносинами. Це можуть бути цивільні 

правовідносини, що виникають на підставі договору доручення, трудові 

правовідносини тощо. 

Представники сторін та третіх осіб, заявників та інших заінтересованих осіб у 

справах наказного і окремого провадження статтею 26 ЦПК віднесені до складу осіб, 

які беруть участь у справі. Представники покликані захищати права та інтереси осіб, 

які беруть участь у справі, яких вони представляють в цивільному процесі. 

Як особи, які беруть участь у справі, представники сторін та третіх осіб, 

заявників та інших заінтересованих осіб наділені загальними процесуальними 

правами, а саме, мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них 

витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, 

ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у 

дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а 

також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні 

та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які 

виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і 

міркувань інших осіб, користуватися правовою допомогою, знайомитися з журналом 

судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу 

його неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судового 

засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з 

приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення і ухвали суду, 

користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом (ч. 1 ст. 27 

ЦПК). 

Відповідно до ч. 1 ст. 38 ЦПК за наявності представника у справі сторона 

особисто може не брати участь у процедурі. Однак у деяких категоріях цивільних 

справ для їхнього правильного вирішення дуже важливими є особисті пояснення 
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сторін і третіх осіб по суті спору, що не можуть бути замінені поясненнями 

представників. У таких випадках суд, згідно з п. 4 ч. 1 ст. 169 ЦПК, може викликати 

позивача або відповідача для особистих пояснень і тоді, коли у справі беруть участь 

їхні представники.  

У процедурі судового розгляду суд спочатку заслуховує пояснення особи, яку 

представляють, а потім представника. На прохання особи, яку представляють, 

пояснення в судовому розгляді може давати лише представник  

 

Аналіз глави 4 розділу І ЦПК дозволяє визначити види процесуального 

представництва. За підставами виникнення представництво поділяють на договірне і 

законне.  

За ступенем обов’язковості представництво в суді поділяється на обов’язкове 

або необхідне (із справ за участю недієздатних, обмежених у дієздатності осіб та ін.; 

виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта) і факультативне 

або добровільне (виникає на підставі цивільно-правового договору). Дані види 

представництва виникають в залежності від юридичної значущості волевиявлення 

осіб, яких представляють, для виникнення представництва.  

За ознаками особи, в інтересах якої здійснюється представництво, його 

поділяють на представництво фізичних осіб (підставою є закон або цивільно-

правовий договір); представництво юридичних осіб; представництво держави. 

Представництво фізичних осіб це:   

а) представництво інтересів сторін, третіх осіб, заявників адвокатами. 

Підставою такого представництва є ордер, виданий відповідним адвокатським 

об’єднанням, який посвідчує повноваження адвоката як представника, договір на 

ведення справи в суді між представлюваним і адвокатським об’єднанням або 

адвокатом;  

б) представництво окремими особами в суді інтересів сторін, третіх осіб, 

заявників та інших заінтересованих осіб. Документом, що посвідчує у таких випадках 

повноваження представника, є довіреність фізичної особи або довіреність юридичної 

особи, або документи, що посвідчують службове становище і повноваження її 

керівника (п. 1, 2 частини 1 ст. 42 ЦПК). Відповідно до ч. 2, 3 ст. 42 ЦПК довіреність 

фізичної особи повинна бути посвідчена нотаріально або посадовою особою 

організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на службі, 

стаціонарному лікуванні чи за рішенням суду або за місцем його перебування. 

Представництво юридичних осіб здійснюють:   

а) юрисконсульт, який представляє в суді інтереси підприємства, організації, 

установи в силу трудового договору і на підставі довіреності юридичної особи, яка є 

документом, що засвідчує повноваження представника;  

б) представництво юридичної особи її органом.  

Представництво від імені юридичних осіб необхідно відрізняти від ведення 

справ юридичних осіб їх органами.  

Представництво держави у суді характеризується певними особливостями. 

Частиною 4 ст. 38 визначено, що державу представляють відповідні органи державної 

влади в межах їх компетенції через свого представника. 
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Цей законодавчий припис базується на загальних правилах, відповідно до яких 

держава набуває і здійснює цивільні права та обов’язки через органи державної влади 

у межах їхньої компетенції, встановленої законом (статті 170–173 ЦК). 

Стосовно захисту інтересів держави прокуратурою слід зазначити, що прокурор 

може скористатися своїм правом на звернення до суду із заявою про захист інтересів 

держави у випадках, коли органи виконавчої влади, передусім державного контролю, 

opгани місцевого самоврядування, на які відповідними законодавчим актами 

покладено обов'язок захищати права та інтереси громадянина, державні або суспільні 

інтереси, не вживають для цього передбачених законом заходів, оскільки ці інтереси 

залишаються незахищеними.  

Законне представництво. Поява інституту законних представників пов'язана з 

тим, що особа, яку представляють, через свою недієздатність, малолітство чи з інших 

причин не може власним волевиявленням обрати собі представника, і тому його 

визначає закон.  

Законне представництво виникає за наступних підстав:  

Батьки у справах своїх малолітніх і неповнолітніх дітей представляють їх 

інтереси на підставі факту походження дитини, що підтверджено свідоцтвом про 

народження дитини. Право представництва від імені та в інтересах дитини мають 

однаковою мірою батько і мати, якщо дитина народилася в зареєстрованому шлюбі, 

чи за його відсутності батьківство встановлено добровільно чи за судовим рішенням 

(ст.ст. 122-132, 141 СК).  

Усиновлювачі у справах усиновлених можуть виступати представниками в суді 

на підставі факту усиновлення. У випадку усиновлення дитини двома особами обоє 

усиновителі є законними представниками дитини. Якщо дитина усиновлена однією 

особою, то її законними представниками є усиновитель і (чи) батько за походженням 

(ст. 232 СК).  

Опікуни і піклувальники в справах опікуваних і підопічних – на підставі акта про 

призначення їх опікунами або піклувальниками. 

Перелік осіб, які можуть здійснювати законне представництво, визначений у ст. 

39 ЦПК, не є вичерпним. Правами опікуна (піклувальника) для захисту дитини без 

спеціальних на те повноважень наділяється патронатний вихователь згідно зі ст. 255 

СК.  

Отже, законними представниками у суді є: батьки, усиновлювачі, опікуни чи 

інші особи, визначені законом, які захищають права, свободи та інтереси малолітніх 

осіб віком до чотирнадцяти років, а також недієздатних фізичних осіб; батьки, 

усиновлювачі, піклувальники чи інші особи, визначені законом – можуть захищати 

права, свободи та інтереси неповнолітніх осіб віком від чотирнадцяти до 

вісімнадцяти років, а також осіб, цивільна дієздатність яких обмежена;  

опікун, призначений для опіки над майном особи, яка визнана безвісно 

відсутньою, захищає її права, свободи та інтереси;  

виконавець заповіту або інша особа, яка вживає заходів щодо охорони 

спадкового майна захищає права, свободи та інтереси спадкоємців особи, яка 

померла або оголошена померлою, якщо спадщина ще ніким не прийнята (ст. 39 

ЦПК). 
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У разі відсутності законного представника у сторони чи третьої особи, визнаної 

недієздатною або обмеженою у цивільній дієздатності, суд за поданням органу опіки 

і піклування ухвалою призначає опікуна або піклувальника і залучає їх до участі у 

справі як законних представників (ч. 1 ст. 43 ЦПК).  

У разі якщо при розгляді справи буде встановлено, що малолітня чи 

неповнолітня особа, позбавлена батьківського піклування, не має законного 

представника, суд ухвалою встановлює над нею відповідно опіку чи піклування за 

поданням органу опіки і піклування, призначає опікуна або піклувальника та залучає 

їх до участі у справі як законних представників (ч. 2 ст. 43 ЦПК).  

У разі якщо законний представник не має права вести справу в суді з підстав, 

встановлених законом, суд за поданням органу опіки та піклування замінює 

законного представника (ч. 3 ст. 43 ЦПК). 

У ЦПК встановлено певні елементи публічності та активної ролі суду у 

випадку, якщо законний представник у цивільному процесі діє всупереч інтересів 

особи, яку представляє. У цьому випадку суд діє відповідно до правил, встановлених 

ч. 3 ст. 11 ЦПК.   

Для участі у справі законних представників їх волевиявлення не потрібно. У 

такому разі своєрідно вирішується питання про документи, що підтверджують 

повноваження законних представників: таким представникам необхідно подати до 

суду документи про підстави представництва (свідоцтво про народження дитини, у 

якому дана особа зазначена батьком, або рішення про призначення опікуном, 

піклувальником чи охоронцем спадкового майна), а не про повноваження, тому що 

обсяг повноважень законних представників такий самий, як і в представлюваних осіб, 

оскільки вони повністю заміщають останніх у процесі. 

Відповідно до ч. 5 ст. 39 ЦПК законні представники можуть доручити ведення 

справи в суді іншим особам. 

Представництво осіб – суб’єктів права на безоплатну вторинну правову 

допомогу. Зазначене представництво можна класифікувати як ще один вид 

представництва в цивільному процесі. Так, відповідно до Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу» від 8 липня 2011 р. безоплатна вторинна правова 

допомога в цивільних справах надається особам, визначеним у ч. 1 ст. 14 цього 

Закону, а саме, це: 

1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний 

сукупний дохід їхньої сім'ї нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та 

затвердженого відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" ( 966-14 ) 

для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, 

інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у 

розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, - на всі види 

правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону;  

2) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, 

діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї, - на всі види правових 

послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону; 

3) особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців", - на всі види 

правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону, до моменту 
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прийняття рішення про надання статусу біженця та у разі, якщо особа оскаржує 

рішення щодо статусу біженця;  

4) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12), особи, які мають 

особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які 

належать до числа жертв нацистських переслідувань, - на правові послуги, 

передбачені пунктами 1-3 частини другої статті 13 цього Закону, стосовно питань, 

пов'язаних з їх соціальним захистом;  

5) особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності 

фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної 

дієздатності фізичної особи, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини 

другої статті 13 цього Закону, протягом розгляду справи в суді;  

6) особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги 

в примусовому порядку, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини 

другої статті 13 цього Закону, протягом розгляду справи в суді. 

Законодавець пов’язує надання безоплатної вторинної правової допомоги з 

представництвом у суді інтересів суб’єктів права на таку правову допомогу і 

визначає, що така правова допомога надається лише адвокатом, який включений до 

Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. Адвокат 

надає безоплатну вторинну правову допомогу у двої формах: на постійній основі за 

контрактом, укладеним з Центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги,  на тимчасовій основі (на підставі окремих договорів про надання послуг).  

Повноваження  адвоката як представництва інтересів осіб, які мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах 

місцевого самоврядування, перед іншими особами підтверджуються дорученням 

Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (ч. 3 ст. 21 цього 

Закону). 

Вважаємо, що до статей 42, 44 ЦПК мають бути внесені відповідні зміни та 

доповнення згідно з зазначеними положеннями Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу». 

Документи, що підтверджують повноваження представника. 

Стаття 42 ЦПК визначає у частині першій, що повноваження представників 

сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, мають бути посвідчені такими 

документами: 1) довіреністю фізичної особи; 2) довіреністю юридичної особи або 

документами, що посвідчують службове становище і повноваження ії керівника; 3) 

свідоцтвом про народження дитини або рішенням про призначення опікуном, 

піклувальником чи охоронцем спадкового майна.  

Повноваження представника в суді.  
ЦПК визначає презумпцію наділення представника повним обсягом прав та 

обов’язків особи, яку він представляє (ч. 1 ст. 44 ЦПК). У випадку, якщо особа, яка 

уповноважує представника на участь у справі, бажає певним чином обмежити 

повноваження представника, відповідні застереження повинні бути вказані у 

виданому документі на представництво (довіреності).  

Законні представники користуються такими самими процесуальними правами, 

як і особи, яких вони представляють. 
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ВИСНОВОК З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ЛЕКЦІЇ: 

 

Представництво в суді є самостійним процесуальним інститутом. Це 

процесуальна діяльність особи (представника), спрямована на захист суб’єктивних 

прав, свобод чи інтересів іншої особи, яка бере участь у справі, та сприяння судові у 

повному і об’єктивному з’ясуванні обставин справи, в ухваленні законного і 

обгрунтованого рішення. 

Види процесуального представництва можна охарактеризувати так:  

1. за підставами виникнення - договірне і законне;  

2. за ступенем обов’язковості - обов’язкове або необхідне (із справ за 

участю недієздатних, обмежених у дієздатності осіб та ін) і факультативне або 

добровільне (виникає на підставі цивільно-правового договору); 

3. за ознаками особи, в інтересах якої здійснюється представництво, - 

представництво фізичних осіб (підставою є закон або цивільно-правовий договір); 

представництво юридичних осіб; представництво держави; 

4. законне представництво.  

5. представництво у суді інтересів суб’єктів права на безоплатну вторинну 

правову. 

 У ЦПК визначено, що представником у суді може бути адвокат або інша особа, 

яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність і належно 

посвідчені повноваження на здійснення представництва в суді. Особливості 

представництва визначені Законом України «Про безоплатну правову допомогу» 

лише щодо суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу, яким правова 

допомога надається адвокатом, який включений до Реєстру адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу. 
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V. ІНШІ УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ (СВІДОК, ЕКСПЕРТ, 

ПЕРЕКЛАДАЧ, СПЕЦІАЛІСТ, ОСОБА, ЯКА НАДАЄ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ) 

 

Стаття 47 ЦПК визначає осіб, які є іншими учасниками цивільного процесу: 

«Учасниками цивільного процесу, крім осіб, які беруть участь у справі, є секретар 

судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, перекладач, спеціаліст, 

особа, яка надає правову допомогу». 

«Інші учасники цивільного процесу» (§ 2 глави 4 розділу І ЦПК) становлять 

самостійну групу учасників цивільного процесу. Відзнакою цих осіб є відсутність 

їхньої юридичної заінтересованості у справі.  

ЦПК визначає учасників цивільного процесу, відмінних від осіб, які беруть 

участь у справі. В залежності від характеру участі у справі їх поділяють на дві групи: 

особи, які сприяють встановленню обставин справи, допомагають при розгляді та 

вирішенні цивільної справи по суті (свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, особа, яка 

надає правову допомогу), а також особи, які сприяють проведенню судового розгляду 

справи, що здійснюють організаційно-технічне забезпечення цивільного процесу 

(секретар судового засідання, судовий розпорядник) (ст. 47 ЦПК). 

Особи, які сприяють встановленню обставин справи. Вони сприяють 

особам, які беруть участь у справі, в доказовій діяльності, а судові – у встановленні 

фактичних обставин у справі. До таких осіб належать: свідок, експерт, спеціаліст, 

перекладач, особа, яка надає правову допомогу (ст. 50, 53, 54, 55, 56 ЦПК). Між 

такими особами і судом існують взаємні процесуальні права і обов’язки, тому вони є 

суб’єктами цивільних процесуальних правовідносин. 

Метою участі вищеперелічених осіб у цивільному судочинстві є сприяння 

правильному та своєчасному розгляду і вирішенню цивільних справ. 

Свідок. Відповідно до ч. 1 ст. 50 ЦПК свідком може бути кожна особа, якій 

відомі будь-які обставини, що стосуються справи. Свідки не віднесені до осіб, які 

беруть участь у справі, отже вони не є заінтересованими особами у справі. Разом з 

тим, сторони, треті особи, їх представники за їх згодою, відповідно до ст. 184 ЦПК, 

можуть бути допитані як свідки у разі, коли вони заявляють, що факти, які мають 

значення для справи, їм відомі особисто. Необхідно при цьому звернути увагу на те, 

що неправильним буде ототожнення сторін, третіх осіб та їх представників зі 

свідками, оскільки названі особи є заінтересованими у справі, хоча порядок їх допиту 

відбувається за правилами, встановленими щодо допиту свідків (ст. 180-182 ЦПК). 

У цивільному процесуальному праві виділяють абсолютну і відносну 

нездатність бути свідком.  

Абсолютна нездатність бути свідком – це нездатність бути свідком по кожній 

справі. Не підлягають допиту як свідки:  

а) юридичні особи;  

б) недієздатні фізичні особи, а також особи, які перебувають на обліку чи на 

лікуванні у психіатричному лікувальному закладі і не здатні через свої фізичні або 

психічні вади правильно сприймати обставини, що мають значення для справи, або 

давати показання (п. 1 ст. 51 ЦПК). 



88 
 

Відносна нездатність бути свідком – це нездатність бути свідком щодо певних 

фактів, у конкретній справі, а також у силу обов’язку. У таких випадках не 

підлягають допиту як свідки:  

а) особи, які за законом зобов’язані зберігати в таємниці відомості, що були 

довірені їм у зв’язку з їхнім службовим чи професійним становищем, - про такі 

відомості (п. 2 ст. 51 ЦПК);  

б) священнослужителі – про відомості, одержані ними на сповіді віруючих (п. 3 

ст. 51 ЦПК);  

в) професійні судді, народні засідателі та присяжні – про обставини 

обговорення у нарадчій кімнаті питань, що виникли під час ухвалення рішення чи 

вироку (п. 4 ст. 51 ЦПК);  

г) особи, які мають дипломатичний імунітет, не можуть бути допитані як свідки 

без їхньої згоди, а представники дипломатичних представництв – без згоди 

дипломатичного представництва (ч. 2 ст. 51 ЦПК).  

Головний обов’язок свідка – з’явитись за викликом суду в судове засідання і 

дати правдиві показання про відомі йому обставини. Виклик свідка здійснюється, як 

правило, за ініціативою сторін у справі. У разі неможливості прибуття за викликом 

суду свідок зобов’язаний завчасно повідомити про це суд (ч. 2, 3 ст. 50 ЦПК).  

Свідків, які постійно проживають чи перебувають поза межами територіальної 

підсудності суду, що розглядає справу, і які не можуть з поважних причин з’явитись 

в судове засідання, може допитати суд в місці їх проживання за дорученням суду, що 

розглядає справу (ст. 132 ЦПК).  

При вирішенні питання про виклик свідків по конкретній справі суддя (суд) 

повинен враховувати правило про належність доказів і принцип процесуальної та 

матеріальної економії. Свідками викликаються тільки ті особи, показання яких 

містять відомості про обставини справи.  

Закон встановлює відповідальність свідка. Так, неявка свідка в суд з причин, 

визнаних судом неповажними, може спричинити застосування до нього примусових 

заходів. Допускається примусовий привід свідка, який був належно викликаний, але 

без поважних причин не з’явився в судове засідання або не повідомив про причини 

неявки (ч. 1 ст. 94 ЦПК).  

Експерт в цивільному процесі. При розгляді і вирішенні цивільних справ суду 

у певних випадках потрібна допомога фахівців з різних галузей знань. Тому суд 

(суддя) вправі призначити експертизу для з’ясування обставин, що мають значення 

для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки чи 

ремесла тощо. Експертиза призначається за заявою осіб, які беруть участь у справі (ч. 

1 ст. 143 ЦПК). Експертиза провадиться експертами відповідних установ згідно з 

Законом України ―Про судову експертизу‖.  

ЦПК визначає експерта як особу, якій доручено провести дослідження 

матеріальних об’єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про обставини 

справи і дати висновок з питань, які виникають під час розгляду справи і 

стосуються сфери її спеціальних знань (ч. 1 ст. 53 ЦПК).  

Експертом у цивільній справі може залучатися особа, яка відповідає вимогам, 

встановленим Законом України «Про судову експертизу». Треба також мати на увазі, 
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що експерт має бути внесений до Державного реєстру атестованих судових експертів 

(це офіційна автоматизована система обліку експертів).  

Також необхідно звернути увагу на заборону деяким особам мати статус 

судового експерта. Так, не можуть залучатися до виконання обов'язків судового 

експерта особи, визнані у встановленому законом порядку недієздатними, а також 

особи, які мають судимість. Інші обставини, відповідно до ст. 11 Закону України 

«Про судову експертизу», що забороняють участь особи як експерта в судочинстві, 

передбачаються процесуальним законодавством.  

Експерт не може бути учасником процесу у цивільній справі та підлягає 

відводу або може взяти самовідвід за підставами, встановленими у ч. 1 ст. 20 ЦПК. 

Так, експерт, крім того, не може брати участі у розгляді справи, якщо:  

1) він перебував або перебуває в службовій або іншій залежності від осіб, які 

беруть участь у справі;  

2) з'ясування обставин, які мають значення для справи, виходить за межі сфери 

його спеціальних знань (ч. 2 ст. 22 ЦПК). 

Отже, експерт є учасником процесу у цивільній справі. Проте, він не 

відноситься до осіб, які беруть участь у справі, а відтак він не має у справі 

юридичної заінтересованості. Експерт віднесений до осіб, які сприяють 

встановленню обставин у справі.  

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про судову експертизу» незалежно від 

виду судочинства судовий експерт зобов'язаний: по-перше, провести повне 

дослідження і дати обгрунтований та об'єктивний письмовий висновок; по-друге, на 

вимогу органу дізнання, слідчого, прокурора, судді, надати суду роз'яснення щодо 

даного ним висновку; по-третє, заявляти самовідвід за наявності передбачених 

законом підстав, які виключають можливість його участі у справі.  

ЦПК встановлює певні заборони щодо дій експерта в цивільному процесі. Так, 

експерт не має права передоручати проведення експертизи іншій особі (ч. 8 ст. 53 

ЦПК). Також він не має права за власною ініціативою збирати матеріали для 

проведення експертизи; спілкуватися з особами, які беруть участь у справі, а також 

іншими учасниками цивільного процесу, за винятком дій, пов’язаних з проведенням 

експертизи; розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв’язку з проведенням 

експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду, про результати експертизи (ч. 5 

ст. 53 ЦПК). 

Експерт в цивільному процесі наділений певними правами. Він має право: 1) 

знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета дослідження; 2) заявляти 

клопотання про подання йому додаткових матеріалів і зразків; 3) викладати у 

висновку судової експертизи виявлені в ході її проведення факти, які мають значення 

для справи і з приводу яких йому не були задані запитання; 4) бути присутнім під час 

вчинення процесуальних дій, що стосуються предмета і об’єктів дослідження; 5) 

задавати питання особам, які беруть участь у справі, та свідкам; 6) користуватися 

іншими правами, встановленими Законом України ―Про судову експертизу‖ (ч. 10 ст. 

53 ЦПК).  

Спеціаліст у цивільному процесі. До числа учасників цивільного процесу 

вводиться спеціаліст, яким може бути особа, яка володіє спеціальним знаннями та 

навичками застосування технічних засобів і може надавати консультації під час 
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вчинення процесуальних дій з питань, що потребують відповідних спеціальних знань 

і навичок (ч. 1 ст. 54 ЦПК).  

Спеціаліст залучається до участі у цивільному процесі за  ухвалою суду для 

надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складання схем, 

планів, креслень, відбору зразків для проведення експертизи тощо) під час вчинення 

процесуальних дій. Допомога спеціаліста технічного характеру під час вчинення 

процесуальних дій не замінює висновку експерта (ч. 2 ст. 54 ЦПК). 

Спеціаліст має право знати мету свого виклику до суду, відмовитися від участі 

у цивільному процесі, якщо він не володіє відповідними знаннями та навичками, з 

дозволу суду задавати питання особам, які беруть участь у справі, та свідкам, 

звертати увагу суду на характерні властивості чи особливості доказів. Спеціаліст 

також має право на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов’язаних з 

викликом до суду (ч. 5 ст. 54 ЦПК). 

Разом з тим на спеціаліста покладено обов’язок з’явитися за викликом суду, 

відповідати на задані судом питання, давати усні консультації та письмові 

роз’яснення, звертати увагу суду на характерні обставини чи особливості доказів, у 

разі потреби надавати суду технічну допомогу (ч. 3 ст. 54 ЦПК). 

Перекладач у цивільному процесі. Перекладач відноситься до групи осіб, які 

сприяють встановленню обставин справи. Відповідно до ч. 1 ст. 55 ЦПК 

перекладачем може бути особа, яка вільно володіє мовою, якою здійснюється 

цивільне судочинство, та іншою мовою, знання якої необхідне для усного чи 

письмового перекладу з однієї мови на іншу, а також особа, яка володіє технікою 

спілкування з глухими, німими чи глухонімими. 

Перекладач допускається до цивільного процесу ухвалою суду за заявою 

особи, яка бере участь у справі.  

Він має право задавати питання з метою уточнення перекладу, відмовитися від 

участі у цивільному процесі, якщо він не володіє достатніми знаннями мови, 

необхідними для перекладу. Перекладач також має право на оплату виконаної роботи 

та на компенсацію витрат, пов’язаних з викликом до суду (частини 2, 3 ст. 55 ЦПК). 

Так, статтею 86 ЦПК передбачено, що витрати, пов'язані із залученням свідків, 

спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз, несе сторона, яка 

заявила клопотання про виклик свідків, залучення спеціаліста, перекладача та 

проведення судової експертизи.  

На перекладача покладено обов’язок з’являтися за викликом суду, здійснювати 

повний і правильний переклад, посвідчувати своїм підписом правильність перекладу 

в процесуальних документах, що вручаються сторонам у перекладі на їх рідну мову 

або мову, якою вони володіють (ч. 4 ст. 55 ЦПК). 

До перекладача можуть бути застосовані санкції у передбачених законом 

випадках: за завідомо неправильний переклад або за відмову без поважних причин 

від виконання покладених на нього обов’язків перекладач несе кримінальну 

відповідальність, а за невиконання інших обов’язків – відповідальність, встановлену 

законом (ч. 5 ст. 55 ЦПК). 

Окреме місце серед учасників цивільного процесу займає особа, яка надає 

правову допомогу. Це особа, яка є фахівцем у галузі права і за законом має право на 

надання правової допомоги (ч. 1 ст. 56 ЦПК).  
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Участь у цивільному процесі цієї особи відповідно до ст. 56 ЦПК, відрізняється 

від участі у справі представника (адвоката чи іншої особи відповідно до ст. 40 ЦПК) 

тим, що особа, яка надає правову допомогу, не віднесена законодавцем до осіб, які 

беруть участь у справі. 

Згідно з нормами ЦПК надання правової допомоги є самостійною 

процесуальною діяльністю, що здійснюється особою, яка є фахівцем у галузі права і 

за законом має право на надання правової допомоги. Так, відповідно до ст. 12 ЦПК 

правова допомога надається адвокатом або іншим фахівцем у галузі права в порядку, 

встановленому законом.  

Законом України «Про безоплатну правову допомогу» від 8 липня 2011 р. 

визначено, що безоплатна первинна правова допомога, як вид державної гарантії, 

полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, 

відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових 

і службових осіб (ч. 1 ст. 7). Суб’єктами права на безоплатну первинну правову 

допомогу є усі особи, які перебувають під юрисдикцією України (ст. 8 цього Закону). 

Безоплатна вторинна правова допомога – це вид державної гарантії, що 

полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя (ст. 13 цього 

Закону).  

Щодо цивільного судочинства безоплатна вторинна правова допомога 

включає такі види правових послуг:  

а) здійснення представництва в судах інтересів осіб, що мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу;  

б) складення документів процесуального характеру. 

Особа, яка надає правову допомогу, допускається у процес ухвалою суду за 

заявою особи, яка бере участь у справі (ч. 2 ст. 56 ЦПК). 

Особа, яка надає правову допомогу, має право: знайомитися з матеріалами 

справи, робити з них витяги, знімати копії долучених до справи документів, бути 

присутньою у судовому засіданні.  

 

ВИСНОВОК З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ЛЕКЦІЇ: 

 

Стаття 47 ЦПК визначає серед осіб, які є іншими учасниками цивільного 

процесу, свідка, експерта, перекладача, спеціаліста. Відзнакою цих осіб є відсутність 

їхньої юридичної заінтересованості у справі. Вони відносяться до групи учасників 

цивільного процесу, які сприяють встановленню обставин справи, допомагають при 

розгляді та вирішенні цивільної справи по суті. Вони сприяють особам, які беруть 

участь у справі, в доказовій діяльності, а судові – у встановленні фактичних обставин 

у справі. Між такими особами і судом існують взаємні процесуальні права і 

обов’язки, тому вони є суб’єктами цивільних процесуальних правовідносин. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 
 

Цивільні процесуальні правовідносини виявляють свою властивість як 

процесуального засобу судового захисту прав суб’єктів цивільних, житлових, 

земельних, сімейних, трудових матеріальних відносин, державних і громадських 

інтересів. Цивільні процесуальні правовідносини обумовлені нормами цивільного 

процесуального права, якими закріплені кореспондуючі між собою суб’єктивні 

цивільно-процесуальні права і обов’язки суду та учасників процесу, реалізація яких 

спричиняє виникнення, розвиток і припинення цього виду правовідносин.  

Проблема цивільних процесуальних правовідносин виявляє своє важливе 

значення для правозастосовної практики, оскільки правильне визначення 

правовідношення у цивільній справі обумовлює її успішний розгляд і ухвалення 

справедливого рішення у справі. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 
 

1. Вивчаючи дану тему, студенти повинні навчитися: 

характеризувати процесуальні права та обов'язки кожного суб'єкта цивільних 

процесуальних правовідносин; аналізувати зміст процесуальних дій, що вчинюються 

суб'єктами цивільних процесуальних правовідносин; 

складати процесуальні документи: позовну заяву; позовну заяву третьої особи, 

яка заявляє самостійні вимоги; зустрічний позв; заяву про виклик свідка, заяву про 

відвід судді; ухвалу про забезпечення позову. 

2. Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань: 

1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин. 

2. Характерні риси та особливості цивільно-процесуальних правовідносин. 

3. Загальні ознаки цивільних процесуальних правовідносин. 

4. Норми цивільного процесуального права як передумова виникнення 

цивільних процесуальних правовідносин. 

5. Поняття цивільної процесуальної правоздатності, його зміст як передумови 

виникнення цивільних процесуальних правовідносин. 

6. Процесуальні юридичні факти як передумова виникнення цивільних 

процесуальних правовідносин. 

7. Суд – обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. 

8. Склад суду, який розглядає і вирішує справи у першій інстанції. 

9. Суди, які перевіряють законність і обгрунтованість рішень у апеляційному і 

касаційному порядках, у зв’язку з нововиявленими обставинами, Верховний Суд 

України, їх склад. 

10. Підстави для відводу судді в цивільному процесі. 

11. Особи, які беруть участь у справі, їх групи. 

12. Поняття юридичної заінтересованості осіб, які беруть участь у справі. 

13. Цивільно-процесуальна правоздатність прокурора в цивільному процесі.  
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14. Цивільно-процесуальна правоздатність органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, яким законом надано право 

захищати права, свободи та інтереси інших осіб. 

15. Особи, які сприяють судовому розгляду та вирішенню справи як суб’єкти 

цивільних процесуальних правовідносин. 

16. Особи, які сприяють доказуванню у справі: свідок, експерт, перекладач, 

спеціаліст як суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин. 

17. Підстави для відводу експерта, спеціаліста, перекладача. 

18. Особа, яка надає правову допомогу як суб’єкт цивільних процесуальних 

правовідносин, відмінність її процесуального статусу від представника.  

19. Особи, діяльність яких пов’язана з правосуддям – секретар судового 

засідання, судовий розпорядник як суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин. 

20. Підстави для відводу секретаря судового засідання. 

21. Об’єкт цивільних процесуальних правовідносин, його правова 

характеристика.  

22. Зміст цивільних процесуальних правовідносин.  

23. Характеристика прав та обов’язків суб’єктів цивільних процесуальних 

правовідносин. 
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ТЕМА 4. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ. СУДОВІ ВИТРАТИ. ЗАХОДИ 

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Поняття, значення і види процесуальних строків. Обчислення, зупинення, 

продовження і поновлення процесуальних строків. 

2. Поняття та види судових витрат. Судовий збір 

3. Поняття судових викликів і повідомлень та їх види 

4. Поняття та вили відповідальності за порушення норм цивільного 

процесуального права 

5. Заходи процесуального примусу 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Нормативно-правові акти 

1. Конституція України. Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 року // Відомості ВРУ. – 1996. - № 30. – Ст. 141. 

2. Цивільний процесуальний кодекс України № 1618-ІV від 18 березня 2004 

р. // ВВР. – 2004. - № 40-41, 42. – Ст. 492.  

3. Про судоустрій та статус суддів. Закон України від 07 липня 2010 р. № 

2453-VI // [Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua. 

4. Про прокуратуру. Закон України № 1789-ХІІ від 5 грудня 1991 р. // ВВР. – 

1991. - № 53. – Ст. 793 (із змінами). 

5. Про судовий збір. Закон України вiд 8 липня 2011 р. № 3674-VI // 

[Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua. 

Рішення Конституційного Суду України 

1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення термінів 

"найвищий судовий орган", "вищий судовий орган", "касаційне оскарження", які 

містяться у статтях 125, 129 Конституції України від 11 березня 2010 року № 8-

рп/2010. 

Постанови Пленуму Верховного Суду України 

1. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9.  

2. Про судове рішення у цивільній справі. Постанова Пленуму Верховного 

суду України від 18 грудня 2009 р. № 14. 

3. Навчальна та наукова література 

4. Васильєв С.В. Цивільний процес: Навч. посібник. – Х.: ТОВ «Одіссей», 

2014. 

5. Луспеник Д.Д. Настільна книга професійного судді при розгляді 

цивільних справ (складання судових процесуальних документів за новим ЦПК 

України). – Х.: Харків юридичний, 2015. 

6. Луспеник Д.Д. Українська модель касаційного оскарження судових 

http://zakon1.rada.gov.ua/
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рішень у цивільних справах: проблеми та перспективи удосконалення (спрощення) // 

Право України. - 2013. - № 7. - C. 99-107. 

7. Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, 

практика) : Наук.-практ. посіб. / За заг. ред. С.Я. Фурси ; Центр правових досліджень 

Фурси. - К. : Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2013. - 1088 с. 

8. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний 

коментар / За ред. Є.О.Харитонова, О.І.Харитонової, В.В.Васильченка, 

Н.Ю.Голубєвої. – Х.: Одісей, 2014. 

9. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний процесуальний кодекс 

України: Науково-практичний коментар: У 2 т. / За заг. ред. С.Я.Фурси. – К. – 

Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2013. 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Мета лекції полягає у формуванні знань студентів про предмет і джерела 

цивільного процесуального права, місце галузі в системі права України, форми 

захисту права, роль суду у захисті прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних 

осіб. 

 

ВСТУП 

 

«Цивільний процес» – одна з профілюючих дисциплін, предметом вивчення 

якої є норми права, що визначають порядок розгляду і вирішення цивільних справ, 

регулюють  діяльність суду та інших суб’єктів процесуальної діяльності з метою 

захисту суб’єктивних прав і охоронюваних інтересів фізичних та юридичних осіб. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Цивільний процес» є засвоєння 

студентами норм та інститутів цивільного процесуального права, які регулюють 

законодавчо закріплений порядок здійснення правосуддя в цивільних справах по 

спорах, що виникають з цивільних, житлових, земельних, трудових, сімейних та 

інших правовідносин, а також у справах наказного та окремого провадження.  

Відповідно завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у 

засвоєнні студентами основних положень строків, які встановлені законом або судом. 

Важливим є набуття навичок щодо користування відповідними нормативними 

актами, вмінь вирішувати конкретні практичні питання, що пов’язані із 

застосуванням норм цивільного процесуального права з врахуванням змін у 

поточному законодавстві.  

Найважливіші проблеми, базові норми та інститути цивільного процесуального 

права, порядок здійснення правосуддя в цивільних справах, спрямований на 

реалізацію конституційних положень щодо захисту прав і свобод людини і 

громадянина, прав та інтересів підприємств, установ, організацій, держави та 

суспільства, - всі ці питання концептуально висвітлюються в лекціях. 

Вивчаючи дану тему курсу, ми розглянемо основоположні питання курсу, а 

саме: процесуальні строки, які визначаються в нормах цивільного процесуального 

права вказівкою на подію, складаються з суми окремих процесуальних строків, 

встановлених для виконання конкретних процесуальних дій.  



96 
 

1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ І ВИДИ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ СТРОКІВ. 

 

Встановлений ЦПК процесуальний порядок цивільного судочинства забезпечує 

не тільки правильний, а й своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ. При 

цьому обов'язковим є додержання норм цивільного процесуального права, 

забезпечення гарантій у здійсненні особами, які беруть участь у справі, іншими 

учасниками процесу суб'єктивних процесуальних прав і виконання покладених на 

них цивільних процесуальних обов'язків. Своєчасному розгляду справи покликані 

сприяти процесуальні строки. 

Цивільні процесуальні строки — це встановлені ЦПК України проміжки часу 

для вчинення процесуальних дій судом і учасниками процесу в цивільному 

судочинстві. 

Значення процесуальних строків полягає в тому, що вони  

1. забезпечують стабільність і визначеність цивільних процесуальних 

правовідносин, цивільного провадження у справі;  

2. забезпечують суб'єктам правовідносин можливість належно 

підготуватися і виконати певні процесуальні дії;  

3. є процесуальними засобами впливу на поведінку несумлінних учасників 

процесу, на виконання ними процесуальних обов'язків засобами реалізації принципу 

раціональної процесуальної форми.  

Отже, цивільні процесуальні строки поряд з іншими цивільними 

процесуальними засобами покликані забезпечити гарантованість, реальність і 

оперативність судового захисту суб'єктивних прав заінтересованих осіб, які беруть 

участь у справі, та інтересів держави. 

Цивільні процесуальні строки можуть бути класифіковані за різними 

підставами на види: 

 1) за способом визначення (ст.84 ЦПК) поділяються на нормативні 

(встановлені законом) і призначені судом (суддею). 

Встановлені законом процесуальні строки за чіткістю визначення є 

абсолютно визначеними (строки розгляду справ — 7, 10, 15 днів — СТ.148 ЦПК), 

відносно визначеними (ст.68 ЦПК — відстрочка або розстрочка сплати судових 

витрат на строк не більше як до закінчення розгляду справи в суді першої 

інстанції). Для вчинення окремих дій ЦПК не встановлені процесуальні строки. 

Так, ст.83 ЦПК не встановлено строк розгляду судом заяви про зняття або 

зменшення накладеного ним процесуального штрафу, ст.155 ЦПК — заяви про 

скасування забезпечення позову 

Призначені судом процесуальні строки можуть бути: 

1) визначені колегіальним складом суду і суддею одноособово (статті 204,207, 

п.7 ст.143, ст.48 ЦПК) різної тривалості залежно від складності і місця 

виконуваних процесуальних дій; 

2) за суб'єктами вчинення процесуальних дій процесуальні строки 

поділяються на встановлені: суду (судді) (статті 146, 148, 151, 291
і
 ЦПК); 

особам, які беруть участь у справі (статті 140, 291 ЦПК); іншим учасникам 

процесу; 

3) за тривалістю процесуальні строки в ЦПК визначені від менше одного дня 
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до більше трьох років. 

Процесуальний строк менше одного дня передбачено: для вирішення судом 

(суддею) заяви про забезпечення позову (ст.151 ЦПК); для виконання ухвали про 

забезпечення позову (ст.156 ЦПК); для звернення до виконання рішення суду про 

стягнення аліментів, про поновлення на роботі, стягнення заробітної плати, 

відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом тощо; для набрання рішенням і 

ухвалою суду апеляційної і касаційної інстанції законної сили (статті 317,347 

ЦПК) рішень судів першої інстанції в деяких категоріях справ (статті 

243,243
5
,243

10
,243

15
,245

20
 ЦПК). 

Триденний процесуальний строк передбачено: для пред'явлення 

зустрічного позову не пізніше як за три дні до судового засідання (ст.140 ЦПК); 

для подачі зауваження на протокол судового засідання (ст.200 ЦПК); для 

розгляду судом скарги на неправильності в списках виборців та в списках 

громадян, які мають право брати участь у референдумі (ст.242 ЦПК); для передачі 

органом, що виконує нотаріальні дії, скарги зі своїм поясненням до суду (ст.286 

ЦПК). 

П'ятиденний процесуальний строк визначено для вручення повістки про 

виклик до суду не пізніше цього строку до судового засідання (ст.91 ЦПК); для 

розгляду судом зауваження на протокол судового засідання (ст.201 ЦПК); для 

надіслання судом копії рішення, ухвали про зупинення провадження в 

справі, залишення позову без розгляду, закриття провадження в справі 

сторонам і третім особам, які були залучені до участі в справі, але фактично не 

були присутніми в судовому засіданні (ст.216 ЦПК). 

Семиденний процесуальний строк визначено для проведення 

підготовки справи до розгляду (ст.146 ЦПК), для призначення трудової справи 

до слухання і розгляду після закінчення її підготовки (ст.148 ЦПК). 

Десятиденний процесуальний строк визначено для розгляду судом 

(суддею) заяви про забезпечення доказів (ст.38 ЦПК); на подачу заяви про 

зменшення або зняття судом (суддею) накладеного ним штрафу (ст.83 ЦПК) для 

подання заяви про постановления додаткового рішення (ст.214 ЦПК), скарги на 

постанову про адміністративні стягнення (ст.244 ЦПК) і на її розгляд (ст.246 

ЦПК); для розгляду призначеної ним справи про стягнення аліментів, про 

відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом (ст.148 ЦПК); для подання до суду 

скарги на вчинену нотаріальну дію або на відмову в її вчиненні (ст.286 ЦПК); 

для підготовки до апеляційного розгляду справи (ст.299 ЦПК). 

П'ятнадцятиденний процесуальний строк визначено: для розгляду судом 

справ, крім трудових, про стягнення аліментів, про відшкодування заподіяної 

шкоди (ст.148 ЦПК); на подання апеляційної скарги, подання на ухвалу суду 

першої інстанції (ст.291 ЦПК) 

Двадцятиденний процесуальний строк визначено: для підготовки до 

розгляду складних справ у виняткових випадках (СТ.146ЦПК). 

Місячний процесуальний строк встановлено: для виконання окремої 

ухвали суду щодо вжиття заходів на усунення порушень законності, недоліків у 

роботі підприємств, установ, організацій, посадових осіб (ст.235 ЦПК); для подачі 
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апеляційної скарги, подання прокурора на рішення суду першої інстанції (ст.292 

ЦПК). 
Двомісячний процесуальний строк визначено: для пред'явлення позову 

заінтересованої особи до держателя цінного паперу (ст.281 ЦПК). 

Тримісячний процесуальний строк передбачено для держателя цінного 

папера, щоб повідомити суд про свої права на цінний папір (п.З ст.279 ЦПК), для 

подачі заяви про перегляд рішення у зв'язку з нововиявленими та винятковими 

обставинами (ст.347
3
 ЦПК); для подачи касаційної скарги, подання на рішення, 

ухвалу апеляційного суду (ст.321 ЦПК). 

Однорічний процесуальний строк передбачено: для повернення державного 

мита за умови, що заяву про це було подано до закінчення річного строку з дня 

зарахування суми в бюджет (ч.4 ст.69 ЦПК); для подачі заяви про роз'яснення рішення 

суду в справі, у якій однією із сторін не виступає громадянин (ст.215 ЦПК); для подачі 

касаційної скарги, подання прокурора на ухвалу або рішення суду першої інстанції, які 

не були оскаржені в апеляційному порядку (ст.321 ЦПК); для подачі заяви про 

поворот виконання рішення (ст.421 ЦПК), стягувачем у якому є юридична особа. 

Трирічний процесуальний строк передбачено: для подачі заяви про 

роз'яснення судового рішення в справі, у якій однією з сторін виступає громадянин 

(ст.215 ЦПК); для подачі заяви про поворот виконання рішення (ст.421 ЦПК), 

стягувачем у якому є громадянин 

ЦПК України закріплено розгляд справ судом негайно та невідкладно. 

Негайний розгляд справ передбачає розгляд та вирішення судом справи 

відразу після її прийняття. Так, зокрема, негайно повинні бути розглянуті справи 

про поміщення особи до протитуберкульозного диспансеру (ст. 281 ЦПК 

України), проникнення в житлові приміщення та звернення стягнення на 

грошові кошти (ст.ст. 376, 377  ЦПК). 

Невідкладно повинні бути розглянуті судом, наприклад, заява про 

забезпечення доказів розглядається судом тільки за участю заявника(ст. 135 ч.4 

нового ЦПК України). 

ЦПК у певних випадках не встановлює конкретних процесуальних 

строків, а залишає їх на визначення суб'єктів цивільних процесуальних 

правовідносин — на суд (суддю) і на осіб, які беруть участь у справі. 

В ЦПК України закріплено положення про встановлення судом строків з 

врахуванням принципу розумності (ст. 157 нового ЦПК України). Принцип 

розумності слід розуміти, як встановлення розумного терміну для вчинення 

процесуальних дій. Цей строк не повинен перевищувати нормативно визначеного 

строку. Призначення розумного строку повинно здійснюватися з врахуванням затрат 

праці на розгляд справи, складності вчинення процесуальних дій, умов і можливості їх 

виконання. Суд повинен визначати строки в залежності від конкретних обставин 

справи, враховуючи час, необхідний і достатній для вчинення процесуальних дій, 

в тому числі строки доставки поштових повідомлень та інших способів отримання 

інформації. 

Однак при цьому не можна створювати умови для зволікання та 

затягування процесу, враховуючи, що перебіг процесуальних строків, які 

призначає суд, не відображається на строках визначених законом. 
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Призначені судом процесуальні строки можуть бути різними. Вони 

залежать від характеру, конкретних обставин справи та змісту виконуваних 

процесуальних дій. Так, суд (суддя) на клопотання осіб, які беруть участь у 

справі, може вимагати будь-які письмові або речові докази від інших осіб, із 

зазначенням строку, протягом якого вони мають бути подані до суду (статті 47, 

48, 53 ЦПК). Визначення судом тривалості строку залежатиме від місця 

знаходження таких осіб, від часу, необхідного для зняття копії, й інших 

конкретних обставин. При залишенні заяви без руху суд повідомляє про це 

позивача і надає йому строк для виправлення недоліків такої заяви (ст.139 

ЦПК). Суддя при відкладенні розгляду справи призначає новий процесуальний 

строк її розгляду (ст.176 ЦПК). Залежно від обставин справи суддя встановлює 

процесуальний строк відстрочки чи розстрочки виконання (ст.204 ЦПК). 

Визначення тривалості процесуальних строків ЦПК у деяких випадках 

покладає на осіб, які покликані виконувати конкретні процесуальні дії. Так, 

подача доказів може бути здійснена до початку судового засідання (ст.34 ЦПК), 

тобто протягом семи — двадцяти днів з дня прийняття позову в стадії підготовки 

справи до розгляду та плюс семи .— п'ятнадцяти днів, передбачених для 

призначення справи до розгляду (статті 146, 148 ЦПК). Докази подаються 

сторонами й іншими особами, які беруть участь у справі, тому вони і визначають 

строки виконання цих процесуальних дій (ст.30 ЦПК). Процесуальні строки 

вступу в справу визначають треті особи, оскільки такий вступ можливий 

починаючи з порушення в суді цивільної справи до постановления судового 

рішення (статті 107, 108 ЦПК) 

З аналізу статей 34, 56, 68, 107, 108 та інших ЦПК витікає висновок, що 

процесуальні строки, які визначаються в нормах цивільного процесуального права 

вказівкою на подію, складаються з суми окремих процесуальних строків, 

встановлених для виконання конкретних процесуальних дій 

Обчислення, зупинення, продовження і поновлення процесуальних строків 

Процесуальні строки визначаються: 

а. точною календарною датою (наприклад, дата і час судового засідання); 

б. подією, яка повинна невідворотно наступити. В цих випадках процесуальна 

дія повинна бути вчинена в точно визначений час; 

в. періодом часу (роками, місяцями, днями). В цьому випадку дія може бути 

вчинена в будь-який день строку, але не пізніше останнього дня. 

Процесуальні строки, незалежно від того, встановлені вони законом чи 

призначені судом, обчислюються роками, місяцями, днями.  

Відповідно до ст. 68 ЦПК, строки, які встановлені законом або судом, 

обчислюються роками, місяцями і днями. В окремих випадках, цивільно-

процесуальні строки можуть обчислюватись і годинами (ст.ст. 280, 281, 284 ЦПК). 

Цивільні процесуальні строки можуть визначатись вказівкою на подію, яка повинна 

неминуче настати (наприклад, ст. 381 ЦПК). 

Однак, в будь-якому випадку строк, будучи категорією темпоральною, є 

періодом часу, який характеризується його початком та завершенням. Початком 

перебігу цивільного процесуального строку є наступний день після відповідної 

календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок (ст. 69 ЦПК). 
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Однак, що коли строк обчислюється годинами, то початком його перебігу повинен 

бути фактична година, яка відповідає вчиненню дій, з якими закон пов'язує початок 

перебігу процесуального строку. 

Що стосується закінчення цивільного процесуального строку, то відповідно 

до ст. 70 ЦПК, строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідні місяць і число 

останнього року строку. Коли ж строк обчислюється місяцями, то він закінчується у 

відповідне число останнього місяця строку. Однак бувають випадки, коли закінчення 

строку, що обчислюється місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа 

немає. У цьому випадку, цивільний процесуальний строк закінчується в останній 

день цього місяця. Якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи 

інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день. У 

разі встановлення зв’язку строку із настанням певної події, яка повинна неминуче 

настати, то він закінчується наступного дня після настання події. 

Конкретним же терміном завершення строку є 24 година останнього дня 

строку. Однак, велика кількість процесуальних дій напряму пов'язані із завершенням 

робочого часу, наприклад, із робочим часом суду. В цьому випадку, строк 

закінчується у момент закінчення останнього часу робочого дня. При цьому строк не 

вважається пропущеним, якщо до його закінчення заява, скарга, інші документи чи 

матеріали або грошові кошти здано на пошту чи передані іншими відповідними 

засобами зв’язку. 

Правовими наслідками пропущення цивільних процесуальних строків є те, 

що право на вчинення процесуальної дії втрачається із закінченням строку, 

встановленого законом або судом, а документи, подані після закінчення 

процесуальних строків, залишаються без розгляду, якщо суд за клопотанням особи, 

що їх подала, не знайде підстав для поновлення або продовження строку. 

Однак, перебіг цивільного процесуальних строків може бути не безперервним. 

За певних обставин в нього можуть втрутитись різноманітні обставини, з якими закон 

пов'язує його зупинення. Підставою для зупинення перебігу процесуальних строків 

відповідно до ст. 71 ЦПК є зупинення провадження у справі. Початок такого 

зупинення вказаних строків пов'язується з моментом настання тієї події, внаслідок 

якої суд зупинив провадження. 

В окремих випадках, закон встановлює можливість поновлення чи 

продовження цивільного процесуального строку (ст. 72 ЦПК). Суд поновлює або 

продовжує строк, встановлений відповідно законом або судом, за клопотанням 

сторони або іншої особи у разі його пропущення з поважних причин. При цьому 

наявність поважності причин пропуску строку визначається виключно судом. 

Питання про поновлення чи продовження пропущеного строку вирішується 

виключно судом, якому належало вчинити процесуальну дію або до якого потрібно 

було подати документ чи доказ. При цьому, про місце і час розгляду цього питання 

повідомляються особи, які беруть участь у справі, однак їх присутність не є 

обов’язковою. Одночасно з клопотанням про поновлення чи продовження строку 

може бути вчинено ту дію або подано той документ чи доказ, стосовно якого 

заявлено клопотання. Про вирішення цього питання судом постановляється ухвала. 

Строк може бути визначеним вказівкою на подію, яка повинна неминуче 

настати і до настання якої можна виконати передбачену нормою процесуального 
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права конкретну процесуальну дію. Так, речові докази повертаються особам, від яких 

були одержані, після набрання рішенням суду законної сили, треті особи можуть 

вступити справу до постановлення судового рішення. 

Строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідні місяць і число 

останнього року строку, а строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне 

число останнього місяця строку. 

Але якщо закінчення строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий 

місяць, що відповідного числа не має, то строк закінчується в останній день цього 

місяця. Процесуальні строки, які визначаються днями, обчислюються з дня, 

наступного після того дня, з якого починається строк. Але з цього правила зроблені 

винятки. Так, касаційні скарги і подання на рішення і ухвали судів першої інстанції 

можуть бути подані протягом одного року після оголошення рішення. Але 

нормативне регулювання цього питання не уніфіковане. Зокрема, заява про 

постановлення додаткового рішення може бути подана протягом десяти днів з дня 

постановлення рішення; на додаткове рішення може бути подано скаргу протягом 

десяти днів з дня його постановлення; скаргу на неправильності в списках виборців 

суд повинен розглянути не пізніше трьох днів, включаючи і день надходження 

скарги, якщо вона подана не пізніше дванадцятої години дня. Коли закінчення строку 

припадає на неробочий день, то за останній день строку вважається перший після 

цього робочий День. Перебіг строку, визначеного вказівкою на подію, яка повинна 

неминуче настати, починається наступного дня після її настання. 

Закінчується строк в останній день о 24 годині, але коли в цей строк слід 

було вчинити процесуальну дію в суді, де робочий день закінчується раніше, то строк 

закінчується в момент закінчення робочого дня. Строк не вважається пропущеним, 

якщо до його закінчення скарга або необхідні Для суду документи чи грошові суми 

здано на пошту і ці дії підтверджені поштовою квитанцією, штемпелем на конверті. 

Із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку 

втрачається право на вчинення процесуальних дій, скарги і документи, подані після 

закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, якщо суд не знайде 

підстав для продовження або поновлення строку на заяву сторони чи іншої особи, яка 

бере участь у справі. Але з закінченням процесуального строку не втрачається 

обов'язок особи по виконанню конкретних процесуальних дій. Наприклад, фізичні і 

юридичні особи, які не можуть подати письмовий доказ, що його вимагає суд (суддя), 

повинні повідомити про це суд, зазначивши причину. У разі неповідомлення у 

встановлений для подачі строк письмового доказу суд (суддя) може накласти на 

винних громадян і посадових осіб штраф. Накладення штрафу, а, отже, — і 

пропущення строку не звільняє таких осіб від обов'язку подати письмовий доказ, що 

вимагається судом. 

Пропущення процесуального строку не звільняє зобов'язану особу від 

виконання такої процесуальної дії, як надання речового доказу. Невиконання в 

десятиденний строк ухвали суду по збиранню доказів (наприклад, допитати свідка за 

місцем його проживання) не звільняє суд за місцем проведення певних 

процесуальних дій від виконання такої ухвали. Невиконання в місячний строк 

окремої ухвали особою, до якої вона спрямована, і сплата нею штрафу за це 

правопорушення, не звільняє її від обов'язку виконання окремої ухвали. 
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Зупинення процесуальних строків настає у зв'язку із зупиненням 

провадження у справі. Отже, підстави для зупинення процесуальних строків ті ж самі, 

що і для зупинення провадження у справі. Зупинення провадження у справі 

оформлюється ухвалою суду, але зупинення процесуального строку починається не з 

дня ухвалення такої ухвали, а з тієї події, внаслідок якої суд зупинив провадження. З 

дня відновлення провадження перебіг процесуальних строків продовжується. Таким 

чином, час, на який було зупинено провадження в справі чи виконання судового 

рішення, не входить до процесуального строку. 

Продовження процесуальнихстроків можливе в тому разі, коли у призначені 

судом строки виконати певні процесуальні дії неможливо, оскільки виникли 

обставини, які перешкоджають їх реалізації. Наприклад, суддя запропонував 

позивачеві додати до позовної заяви копію матеріально-правового договору, який 

підтверджує наявність між сторонами спірних правовідносин, визначивши строк для 

її подачі. Але позивач раптово захворів і у визначений строк документ не подав, в 

зв'язку з чим він може подати заяву, щоб суд продовжив строк на його подачу. 

Видом продовження процесуальних строків є допущена судом відстрочка 

виконання рішення. Суд, постановляючи рішення, яким на відповідача покладається 

виконання певних дій і коли зазначені дії можуть бути виконані тільки останнім, 

встановлює в рішенні строк, протягом якого рішення повинно бути виконане, а також 

може визначити порядок його виконання, надати відстрочку або розстрочку 

виконання. 

Продовження процесуальних строків можливе на заяву сторони або іншої 

особи, яка бере участь у справі, а також інших осіб, які зобов'язуються судом 

виконати певні дії у встановлений ним процесуальний строк (подати письмові або 

речові докази, інформацію про наявність майна боржника тощо). 

Поновлення процесуальних строків допускається тільки тих, які встановлені 

законом в разі пропуску їх з причин, визнаних судом поважними. Якщо строк був 

пропущений з поважних причин суб'єктом касаційного оскарження, то на його заяву 

цей строк може бути судом поновлений. Строки, встановлені законом, не можуть 

продовжуватися. 

Право на порушення питання перед судом про поновлення процесуальних 

строків мають сторони й інші особи, які беруть участь у справі, які пропустили 

процесуальний строк, встановлений законом для вчинення конкретної процесуальної 

дії. Для реалізації цього права вони подають письмову заяву за підсудністю — до 

того суду, в якому слід було вчинити пропущену процесуальну дію або до якого слід 

було подати документ. Одночасно із заявою про поновлення строку належить 

провести ту дію або подати той документ, щодо якого порушено питання (подати 

касаційну скаргу та ін.). Заява розглядається в судовому засіданні, на яке вик-

ликаються сторони, і повідомляються інші особи, які беруть участь у справі, проте 

неявка цих осіб не перешкоджає вирішенню судом заяви про поновлення 

процесуального строку. Відповідь суду на заяву про поновлення процесуального 

строку дається в ухвалі, якою цей строк або поновлюється або в його поновленні 

відмовляється. Висновки суду про це мають бути аргументованими з посиланням на 

досліджені в судовому засіданні докази. На ухвалу судді (суду) про відмову поновити 

пропущений строк може бути подано апеляційну скаргу, внесено апеляційне подання 
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прокурором. Ухвала, якою поновлюється процесуальний строк, не підлягає 

оскарженню. 

 

ВИСНОВОК З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ЛЕКЦІЇ: 

 

З аналізу статей ЦПК витікає висновок, що процесуальні строки, які 

визначаються в нормах цивільного процесуального права вказівкою на подію, склада-

ються з суми окремих процесуальних строків, встановлених для виконання 

конкретних процесуальних дій. 
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ІІ. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СУДОВИХ ВИТРАТ. СУДОВИЙ ЗБІР 

 

Витрати по провадженню справи в цивільному судочинстві складаються з 

двох видів - державного мита і витрат, пов'язаних з розглядом справи (ст.63 ЦПК). 

Цивільно-процесуальним законодавством передбачено, що судові витрати 

складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи. 

Розмір судового збору, порядок його сплати і звільнення від сплати будуть 

встановлюватися законом 

До витрат, пов'язаних з розглядом судової справи, належать: 1) витрати на 

інформаційно-технічне забезпечення; 2) витрати на правову допомогу; 3) витрати сторін та 

їх представників, що пов'язані з явкою до суду; 4) витрати, пов'язані із залученням свідків, 

спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз; 5) витрати, пов'язані з 

проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження та вчиненням інших дій, необхідних 

для розгляду справи (ст. 79 ЦПК України). 6) витрати, пов'язані з виконанням 

рішення відповідно до ст.372 ЦПК 

Отже, фактично це витрати, що пов'язані з розглядом справи в суді і з 

виконанням судового рішення. За викликаними до суду свідками, експертами та 

перекладачами зберігається їх середній заробіток за місцем роботи. Якщо зазначені 

особи не є працівниками підприємств, установ, організацій, їм виплачується 

винагорода за явку до суду або виконану роботу. При виконанні ними процесуальних 

обов'язків свідка, експерта, перекладача за межами постійного місця проживання їм 

відшкодовуються витрати, понесені у зв'язку з переїздом до місця виклику і назад, 

найманню житла і добові. Свідкам виплачується винагорода в розмірі 12 відсотків 

мінімального розміру заробітної плати на день. 

Перекладачам і експертам, яких призначено під час підготовки справи до 

розгляду або судового розгляду не в порядку службового доручення, за виконану 

роботу виплачується винагорода. 

За правилом ст.73 ЦПК кошти, необхідні на оплату свідків, експертів, а також 

на проведення огляду на місці, вносить наперед сторона, яка порушила відповідне 

клопотання. Якщо виклик цих осіб або огляд на місці провадиться за клопотанням 

обох сторін або з ініціативи суду, потрібні для цього кошти вносяться обома 

сторонами порівну. Перелічені суми не вносяться стороною, звільненою від 

оплати судових витрат. У таких випадках оплата провадиться з коштів, що 

відпускаються за кошторисом суду. 

Окремий порядок передбачений для стягнення витрат, пов'язаних з 

розшуком відповідача, місце фактичного перебування якого невідоме, і що 

можливо як за ініціативою суду, так і за заявою позивача. Для цього суд (суддя) 

виносить ухвалу, покладаючи розшук відповідача на органи внутрішніх справ, 

витрати котрих стягуються з відповідача на користь держави в розмірі до п'яти 

мінімальних заробітних плат. 

До витрат, пов'язаних з розглядом справи, відносяться інші витрати, які 

СТ.63 ЦПК не включені до судових витрат, але по суті є такими. Це, зокрема: 1) 

витрати заявника у справі окремого провадження про відновлення прав на 

втрачені цінні папери на пред'явника, пов'язані з публікацією в місцевій пресі 

оголошення про виклик до суду держателя цінного папера (ст.279 ЦПК); 2) 
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витрати сторони, пов'язані з оплатою допомоги адвоката, який брав участь у 

справі (ст.76 ЦПК), та з оплатою інших осіб, які за чинним законодавством 

можуть здійснювати в судочинстві у справі цивільне процесуальне 

представництво; 3) витрати сторони за фактичну втрату робочого часу (ст.77 

ЦПК). 

Витрати, понесені сторонами у справі, розподіляються між ними за 

правилами, встановленими ст.ст. 75-78 ЦПК. Стороні, на користь якої 

постановлено рішення, суд присуджує з другої сторони всі понесені витрати у 

справі незалежно від того, що ця сторона була звільнена від їх оплати, на користь 

держави. Якщо позов задоволено частково, витрати присуджуються позивачеві 

пропорційно розміру задоволених судом позовних вимог, а відповідачеві — 

пропорційно до тієї частини позовних вимог, в якій позивачеві відмовлено. Суд 

апеляційної або касаційної інстанції при зміні рішення або постанові нового 

рішення відповідно змінює і розподіл витрат між сторонами. 

Витрати, пов'язані з оплатою юридичної допомоги адвоката, який 

здійснював цивільне процесуальне представництво сторони, на користь якої 

постановлено рішення, суд присуджує з другої сторони в розмірі до п'яти відсотків 

від задоволеної частини позовних вимог. 

Витрати, понесені позивачем при відмові його від позову, відповідачем не 

відшкодовуються. Але якщо позивач не підтримує своїх вимог внаслідок 

добровільного їх задоволення відповідачем після пред'явлення позову, то суд за 

заявою позивача присуджує з відповідача всі понесені у справі витрати. 

Порядок розподілу витрат у справі, в тому числі і на оплату адвоката, 

сторони можуть передбачити в укладеній між ними мировій угоді. Якщо цього не 

було зроблено, то стягнення витрат провадиться у порядку, передбаченому ст.75 

ЦПК. 

Витрати у справі, понесені стороною, відшкодовуються не тільки другою 

стороною, а також у передбачених ст. 79 ЦПК випадках за рахунок держави. Так, 

при відмові повністю або частково в позові органам прокуратури, а також 

органам державного управління, іншим організаціям, установам , 

підприємствам і окремим громадянам, які звернулися з вимогою до суду на 

захист прав та охоронюваних інтересів інших осіб (ст.ст. 118, 121 ЦПК), 

відповідачеві відшкодовуються з коштів бюджету понесені ним у справі 

витрати повністю або пропорційно тій частині позовних вимог, в якій позивачеві 

відмовлено. 

У разі відмови в позові позивачеві, звільненому від сплати судових витрат, 

вони приймаються на рахунок держави. Якщо обидві сторони звільнені від сплати 

витрат, то понесені судом витрати у зв'язку з розглядом справи відносяться за 

рахунок держави. 

Витрати, понесені судом, стягуються з кожної сторони пропорційно до 

тієї частини позову, щодо якої рішення постановлено проти неї, і 

зараховуються в бюджет. Коли сторона, на користь якої постановлено рішення, 

звільнена від сплати судових витрат, то останні стягуються з другої сторони у 

бюджет держави. 
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Так, витрати, понесені судом у зв'язку з розглядом справи, і державне 

мито, від сплати яких позивач був звільнений, стягуються з відповідача у 

бюджет держави пропорційно задоволеній частині позовних вимог. Якщо 

відповідача звільнено від судових витрат, то при відмові в позові витрати, 

понесені судом у зв'язку з розглядом справи, стягуються з позивача в бюджет 

держави. 

У випадках задоволення позову частково, коли відповідач звільнений від 

сплати витрат, понесені судом витрати у зв'язку з розглядом справи стягуються у 

бюджет держави з позивача, не звільненого від сплати судових витрат, 

пропорційно тій частині позовних вимог, у задоволенні яких відмовлено. 

Суд або суддя на заяву громадянина (сторони, третьої особи з самостійними 

вимогами, заявника), який повинен відшкодувати державі витрати, пов'язані з 

розглядом справи і виконанням судового рішення, виходячи з майнового 

стану, може звільнити його від сплати витрат (ч.4 ст.63 ЦПК). Ухвала суду в 

питаннях визначення ціни позову та судових витрат може бути оскаржена (ст.81 

ЦПК). 

Після тривалих дискусій при обговоренні проекту нового ЦПК України у 

Верховній Раді України до переліку витрат, пов'язаних з розглядом справи в 

суді, було додатково включено витрати на інформаційно-технічне 

забезпечення розгляду справи; витрати на правову допомогу; витрати сторін та їх 

представників, що пов'язані з явкою до суду. 

До витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи   

відносяться   витрати,   пов'язані з інформу ванням учасників цивільного 

процесу про хід і результати розгляду справи, а також витрати, пов'язані з 

виготовленням та видачею копій судових рішень. 

Не підлягають оплаті при зверненні до суду і покладаються на сторони після 

розгляду справи судом витрати на інформаційно-технічне забезпечення у 

справах про: 1) поновлення на роботі; 2) стягнення заробітної плати, ком-

пенсацій працівникам, вихідної допомоги, відшкодування за затримку їх 

виплати; 3) відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням 

здоров'я або смертю фізичної особи; 4) стягнення аліментів; 5) визнання 

батьківства або материнства. 

Не підлягають оплаті витрати на інформаційно-технічне забезпечення у 

справах про: 1) обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання 

фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної 

особи; 2) надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності; 3) надання 

особі психіатричної допомоги в примусовому порядку; 4) обов'язкову 

госпіталізацію до протитуберкульозного закладу; 5) відшкодування шкоди, 

завданої особі незаконними рішеннями, діями або бездіяльністю органів 

дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду(ст. 81 ЦПК України). 

Витрати на правову допомогу, згідно зі ст. 84 нового ЦПК України, 

включають в себе оплату правової допомоги адвоката або іншого фахівця в галузі 

права. Вони покладаються на сторони, крім випадків надання безоплатної 

правової допомоги. Вперше до цивільного процесуального законодавства 
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включено норму про встановлення законом граничного розміру компенсації 

витрат на правову допомогу. 

Витрати сторін та їх представників, що пов 'язані з явкою до суду, пов'язані 

з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їх представників, а також 

найманням житла. їх несуть сторони. 

Стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, та її представникові 

сплачуються іншою стороною добові (у разі переїзду до іншого населеного пункту), а 

також компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять. 

Компенсація за втрачений заробіток обчислюється пропорційно від розміру 

середньомісячного заробітку, а компенсація за відрив від звичайних занять - 

пропорційно від розміру мінімальної заробітної плати. 

Судовий збір - збір, що справляється на всій території України за подання заяв, 

скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих 

судових рішень, передбачених цим Законом. Судовий збір включається до складу 

судових витрат 

Об'єкти справляння судового збору (Стаття 3 ЗУ Про судовий збір 

від 08.07.2011 ) 

1. Судовий збір справляється: 

1. за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої 

процесуальним законодавством; 

2. за подання до суду апеляційної і касаційної скарг на судові рішення, 

заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, заяви 

про скасування рішення третейського суду, заяви про видачу виконавчого документа 

на примусове виконання рішення третейського суду та заяви про перегляд судових 

рішень Верховним Судом України; 

3. за видачу судами документів;  

4. у разі ухвалення судового рішення, передбаченого цим Законом 

 

2. Судовий збір не справляється за подання: 

1) заяви про перегляд Верховним Судом України судового рішення у разі 

встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, 

порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом; 

2) заяви про скасування судового наказу; 

3) заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання 

судового рішення; 

4) заяви про поворот виконання судового рішення; 

5) заяви про винесення додаткового судового рішення; 

6) заяви про розірвання шлюбу з особою, визнаною в установленому законом 

порядку безвісно відсутньою або недієздатною, або з особою, засудженою до 

позбавлення волі на строк не менш як три роки; 

7) заяви про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення 

пенсії або одержання допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним 

страхуванням; 

8) заяви про встановлення факту смерті особи, яка пропала безвісти за 

обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від 
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певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру; 

9) заяви про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання 

фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи; 

10) заяви про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності; 

11) заяви про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку; 

12) заяви про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу; 

13) позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади 

Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадовою 

або службовою особою, а так само незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 

органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового 

розслідування, прокуратури або суду; 

14) заяви про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб у разі, якщо 

представництво їх інтересів у суді відповідно до закону або міжнародного договору, 

згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, здійснюють 

Міністерство юстиції України та/або органи опіки та піклування або служби у 

справах дітей 

 

Від сплати судового збору звільняються (Стаття 5): 

1) позивачі - за подання позовів про стягнення заробітної плати, поновлення на 

роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин; 

2) позивачі - за подання позовів про відшкодування шкоди, заподіяної 

каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також смертю фізичної особи; 

3) позивачі - за подання позовів про стягнення аліментів; 

4) позивачі - за подання позовів щодо спорів, пов'язаних з виплатою 

компенсації, поверненням майна, або за подання позовів щодо спорів, пов'язаних з 

відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону 

України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні"; 

5) особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники - за подання 

позовів щодо спорів, пов'язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних 

інтересів особи під час надання психіатричної допомоги; 

6) позивачі - за подання позовів про відшкодування матеріальних збитків, 

завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення; 

6-
1
) позивачі - за подання позовів щодо спорів, пов'язаних із дискримінацією; 

7) державні органи, підприємства, установи, організації, громадські організації 

та громадяни, які звернулися у випадках, передбачених законодавством, із заявами до 

суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб, а також споживачі - за позовами, що 

пов'язані з порушенням їхніх прав; 

8) інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули 

чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; 

9) інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних 

інвалідів I та II груп; 

10) позивачі - громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; 
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11) органи прокуратури - при здійсненні своїх повноважень; 

12) Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення у 

справах, що вирішуються на підставі законодавства про захист економічної 

конкуренції та законодавства про здійснення державних закупівель; 

12-
1
) Державне агентство резерву України - у справах, що вирішуються на 

підставі законодавства про державний матеріальний резерв; 

13) Міністерство юстиції України - за подання позовів про відшкодування 

збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень 

Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; 

14) позивачі - за подання позовів про уточнення списку виборців; 

15) органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування - за подання 

позовів щодо спорів, пов'язаних з відчуженням земельних ділянок, інших об'єктів 

нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для 

суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності; 

16) військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, які призвані на 

навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і проходять службу у військовому 

резерві, - за подання позовів, пов'язаних з виконанням військового обов'язку; 

17) позивачі - за подання позовів про відшкодування збитків, завданих 

внаслідок неповернення у строки, передбачені договорами або установчими 

документами, грошових та майнових внесків, залучених до акціонерних товариств, 

банків, кредитних установ, довірчих товариств та інших юридичних осіб, які 

залучають кошти та майно громадян; 

18) Пенсійний фонд України та його органи; органи Фонду 

загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок 

безробіття, Фонду соціального страхування України, Фонду соціального захисту 

інвалідів і його відділення; 

19) громадські організації інвалідів (спілки та інші об'єднання громадських 

організацій інвалідів), їх підприємства, установи та організації, громадські організації 

ветеранів, їх підприємства, установи та організації - за подання позовів, з якими вони 

звертаються до суду; 

20) органи праці та соціального захисту населення - за подання позовів щодо 

призначення і виплати всіх видів державної соціальної допомоги, компенсації, виплат 

та доплат, установлених законодавством; 

21) Міністерство фінансів України, місцеві фінансові органи, органи доходів і 

зборів, Державна казначейська служба України, Державна фінансова інспекція 

України та їх територіальні органи, Державна служба фінансового моніторингу 

України і Національний банк України - у справах, пов'язаних з питаннями, що 

стосуються повноважень цих органів; 

22) уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - у справах, 

пов’язаних із здійсненням тимчасової адміністрації та ліквідації банку; 

23) позивачі - за подання позовів у порядку, визначеному статтею 12 Закону 

України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 

захисту"; 

24) Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, Державна архітектурно-будівельна інспекція 
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України та її територіальні органи - у справах, пов’язаних з питаннями, що 

стосуються повноважень цих органів. 

 

Порядок сплати судового збору (Стаття 6) 
1. Судовий збір перераховується у безготівковій або готівковій формі виключно 

через установи банків чи відділення зв'язку. 

За подання позовів, ціна яких визначається в іноземній валюті, судовий збір 

сплачується у гривнях з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, 

встановленого Національним банком України на день сплати. 

2. У разі якщо судовий збір сплачується за подання позовної заяви до суду в 

розмірі, визначеному з урахуванням ціни позову, а встановлена при цьому позивачем 

ціна позову не відповідає дійсній вартості спірного майна або якщо на день подання 

позову неможливо встановити точну його ціну, розмір судового збору попередньо 

визначає суд з подальшою сплатою недоплаченої суми або з поверненням суми 

переплати судового збору відповідно до ціни позову, встановленої судом у процесі 

розгляду справи. 

У разі якщо розмір позовних вимог збільшено або пред'явлено нові позовні 

вимоги, недоплачену суму судового збору необхідно сплатити до звернення до суду з 

відповідною заявою. У разі зменшення розміру позовних вимог питання щодо 

повернення суми судового збору вирішується відповідно до статті 7 цього Закону. 

У разі якщо позовну заяву подано після подання заяви про вжиття запобіжних 

заходів чи заяви про забезпечення доказів або позову, розмір судового збору 

зменшується на розмір судового збору, сплаченого за подання заяви про вжиття 

запобіжних заходів чи заяви про забезпечення доказів або позову. 

3. За подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий 

характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв 

майнового та немайнового характеру. 

За подання позовної заяви про розірвання шлюбу з одночасним поділом майна 

судовий збір справляється за розірвання шлюбу і за поділ майна. 

4. За повторно подані позови, що раніше були залишені без розгляду, судовий 

збір сплачується на загальних підставах. У разі якщо сума судового збору підлягала 

поверненню у зв'язку із залишенням позову без розгляду, але не була повернута, до 

повторно поданого позову додається первісний документ про сплату судового збору. 

5. За подання зустрічних позовних заяв, а також заяв про вступ у справу третіх 

осіб із самостійними позовними вимогами судовий збір справляється на загальних 

підставах. 

У разі вибуття із справи позивача судовий збір сплачується його 

правонаступником, якщо збір не був сплачений. 

У разі роз'єднання судом позовних вимог судовий збір, сплачений за подання 

позову, не повертається і перерахунок не здійснюється. Після роз'єднання судом 

позовних вимог судовий збір повторно не сплачується. 

6. У разі якщо позов подається одночасно кількома позивачами до одного або 

кількох відповідачів, судовий збір обчислюється з урахуванням загальної суми 

позову і сплачується кожним позивачем пропорційно долі поданих кожним з них 

вимог окремим платіжним документом. 
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Судовий збір справляється з урахуванням загальної суми позову також у разі: 

- подання позову одним позивачем до кількох відповідачів; 

- об'єднання суддею в одне провадження кількох однорідних позовних 

вимог. 

7. Розподіл судового збору між сторонами та перевірка повноти сплати 

судового збору здійснюються відповідно до процесуального законодавства. 

Повернення судового збору Стаття 7.  

1. Сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду в разі: 

1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому 

розмірі, ніж встановлено законом; 

2) повернення заяви або скарги; 

3) відмови у відкритті провадження у справі; 

4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або 

скарги залишені без розгляду у зв'язку з повторним неприбуттям позивача або за його 

клопотанням); 

5) закриття провадження у справі. 

2. У випадках, установлених пунктом 1 частини першої цієї статті, судовий збір 

повертається в розмірі переплаченої суми; в інших випадках, установлених частиною 

першоюцієї статті, - повністю. 

3. Повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, 

встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації 

державної фінансової політики. 

Відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його 

розміру або звільнення від його сплати (ст..8) 
1. Враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою відстрочити 

або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до 

ухвалення судового рішення у справі. 

2. Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на 

підставі, зазначеній у частині першій цієї статті. 

Зарахування судового збору до Державного бюджету України 

1. Судовий збір сплачується за місцем розгляду справи та зараховується до 

спеціального фонду Державного бюджету України. 

2. Кошти судового збору спрямовуються на забезпечення здійснення 

судочинства та функціонування органів судової влади. 

 

 

ВИСНОВОК З ДРУГОГО ПИТАННЯ ЛЕКЦІЇ: 

 

Отже, до витрат, пов'язаних з розглядом судової справи, належать: 1) витрати на 

інформаційно-технічне забезпечення; 2) витрати на правову допомогу; 3) витрати сторін та 

їх представників, що пов'язані з явкою до суду; 4) витрати, пов'язані із залученням свідків, 

спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз; 5) витрати, пов'язані з 

проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження та вчиненням інших дій, необхідних 

для розгляду справи (ст. 79 ЦПК України). 6) витрати, пов'язані з виконанням 

рішення відповідно до ст.372 ЦПК 
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ІІІ.ПОНЯТТЯ СУДОВИХ ВИКЛИКІВ І ПОВІДОМЛЕНЬ ТА ЇХ ВИДИ 

 

ЦПК (гл. 7 розд. І) передбачає дві форми доведення до відома учасників 

процесу їх права чи обов'язку з'явитися в суд: судове повідомчення та судовий виклик. 

Судове повідомлення має інформативний характер, тобто являс совою 

інформування осіб, які беруть участь у справі, про вчинення процесуальних дій, в яких 

участь цих осіб не с обов'язковою.Повідомляються, як правило, сторони та 

інші особи, які беруть участь у справі, адже їх явка до суду цс, як правило, їх право, а 

не обов'язок. 

Судовий виклик — це вимога з'явитися до суду, котра адресується тим 

учасникам цивільного процесу, які зобов'язані з'явитися. Ця вимога стосується свідків 

та інших осіб, які сприяють здійсненню правосуддя. 

Судові виклики надсилаються судовими повістками про виклик, судові 

повідомлення — судовими повістками-повідомлеинями. 

Судовий виклик - це вимога суду з'явитись у судове засідання для розгляду 

справи чи для проведення певних процесуальних дій з участю осіб, які викликаються 

(ч. 4 ст. 76 ЦПК - участь сторін у судовому засіданні, ч. 1 ст. 254 ЦПК - справа про 

усиновлення дитини розглядається з обов'язковою участю органу опіки та піклування 

або уповноваженого органу державної влади, ст. 244 ЦПК - участь у справах про на-

дання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності представників органу опіки 

та піклування є обов'язковою, п. 4 ч. 10 ст. 53 ЦПК - участь експерта у вчиненні 

процесуальних дій, що стосується предмета та об'єктів дослідження, ч. 2 ст.54 ЦПК - 

участь спеціаліста у процесі відбору зразків для проведення експертизи тощо). 

Судові виклики здійснюються: 

- судовими повістками; 

- судовими повістками-повідомленнями; 

- оголошеннями про виклик у пресі. 

Судові повістки 
Судові повістки про виклик до суду надсилаються: 

- особам, які беруть участь у справі (зокрема й представникам); 

-  свідкам; 

-  експертам; 

-  спеціалістам; 

-  перекладачам. 

Судові повістки надсилаються цим особам тому, що їх неявка до суду без 

поважних причин тягне застосування до них певних санкцій, передбачених ЦПК, 

КпАП. 

Судова повістка - це гарантія того, що особа буде повідомлена про розгляд 

справи, оскільки процедура її вручення здійснюється під розписку, яка із відміткою 

про дату вручення в той самий день особами, які її вручили, повертається до суду 

(частини 1, 2 ст. 76 ЦПК). 

Судова повістка про виклик - це судовий документ, тому на неї повинні 

поширюватися вимоги Тимчасової інструкції з діловодства в місцевому загальному 
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суді (наказ Державної судової адміністрації від 17 лютого 2005 р. № 20). У Інструкції 

зазначається, що судові повістки виписуються секретарем судового засідання. 

Реквізити судової повістки про виклик у суд передбачені ст. 75 ЦПК та 

зазначеною вище Інструкцією. 

Судова повістка повинна містити: 
1)   ім'я фізичної особи чи найменування юридичної особи, якій адресується 

повістка; 

2)  найменування та адресу суду; 

3)  зазначення місця, дня і часу явки за викликом; 

4) назву справи, за якою робиться виклик; 

5) зазначення, в якості кого викликається особа (як позивач, відповідач, третя 

особа, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач); 

6)  зазначення, чи викликається особа в судове засідання чи у попереднє судове 

засідання, а у разі повторного виклику сторони у зв'язку з необхідністю дати особисті 

пояснення - про потребу дати особисті пояснення; 

7)  у разі необхідності - пропозицію особі, яка бере участь у справі, подати всі 

раніше неподані докази; 

8)  зазначення обов'язку особи, яка одержала судову повістку у зв'язку з 

відсутністю адресата, за першої можливості вручити її адресату; 

9)  роз'яснення про наслідки неявки залежно від процесуального статусу особи, 

яка викликається (накладення штрафу, примусовий привід, розгляд справи за 

відсутності, залишення заяви без розгляду), і про обов'язок повідомити суд про 

причини неявки. 

Якщо разом із судовою повісткою надсилаються копії відповідних документів, 

то у повістці особі, якій вони надсилаються, має бути зазначено, які саме документи 

надсилаються і про її право подати заперечення та відповідні докази на їх 

підтвердження. 

Строки вручення судової повістки 

Судова повістка повинна бути вручена з таким розрахунком, щоб особи, які 

викликаються, мали достатньо часу для явки в суд і підготовки до участі в судовому 

розгляді справи, але не пізніше ніж за сім днів до судового засідання. Вважається, що 

сім днів - це розумний і мінімальний строк, у який особа має достатньо часу для явки 

до суду та підготовки до участі у судовому засіданні. У цей строк вона може укласти 

угоду з адвокатом, витребувати за допомогою суду докази, повідомити свідків про 

слухання справи, якщо вони не були заявлені у позовній заяві та суд не направив їм 

судові повістки. Особа у цей строк може подати до суду заяву про виклик свідків, 

отримати для них у суді повістки і особисто їх вручити. 

Судові повістки-повідомлення 

Судові виклики здійснюються також судовими повістками-повідомленнями, які 

направляються з метою повідомлення осіб, які беруть участь у справі, з приводу 

вчинення певних процесуальних дій, у яких участь цих осіб не є обов'язковою (ч. 2 

ст. 73 ЦПК - питання про поновлення чи продовження пропущеного строку). 

Судова повістка-повідомлення надсилається завчасно або заздалегідь до дня 

судового засідання або до дня проведення певної процесуальної дії. 
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Судова повістка-повідомлення повинна містити найменування та адресу суду, 

назву справи, вказівку про те, яку дію буде вчинено, місце, день і час її вчинення, а 

також про те, що участь у її вчиненні для цієї особи не є обов'язковою. 

Виклик через оголошення у пресі 

Відповідач, місце проживання (перебування чи роботи) або місцезнаходження 

якого позивачеві невідоме, навіть після звернення останнього до адресного бюро і 

органів внутрішніх справ, якщо ці звернення не дали позитивних результатів, 

викликається в суд через оголошення у пресі. З опублікуванням оголошення про 

виклик відповідач вважається повідомленням про час і місце розгляду справи. На ці 

випадки поширюється правило ч. 4 ст.74 ЦПК. 

Оголошення про виклик до суду, яке відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК 

здійснюється через засоби масової інформації, має реквізити, зазначені в пунктах 1-7 

і 9 ч. 1 ст. 74 ЦПК. 

Друкований орган, у якому розміщуються оголошення про виклик відповідача 

протягом наступного року, визначається не пізніше 1 грудня поточного року в 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Так, Переліком друкованих за-

собів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, у яких в 2008 р. 

розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб і свідків, місце 

фактичного проживання (перебування) яких невідоме, є газета «Урядовий кур'єр». 

Способи та порядок вручення судових повісток та повідомлень 

Особи, які беруть участь у справі, а також свідки, експерти, спеціалісти і 

перекладачі можуть бути повідомлені або викликані в суд: 

- поштою - рекомендованим листом із повідомленням; 

- через кур'єрів за адресою, зазначеною стороною чи іншою особою, яка бере 

участь у справі; 

-  судовим розпорядником (п. 8 ч. 1 ст. 49 ЦПК), помічником судді; 

-  через сторону чи її представника за їх згодою для особистого вручення 

повістки або направлення її поштою; 

-  безпосередньо в суді у разі відкладення розгляду справи особам, які були 

присутніми у залі судового засідання (п. 10.5 Тимчасової інструкції про діловодство у 

загальному місцевому суді): шляхом вручення повістки чи повідомлення про виклик 

до суду або оголошення про явку у судове засідання у інший день з роз'ясненням 

наслідків неявки під розписку на окремому аркуші, яка додається до протоколу 

судового засідання; 

-    телеграмою, факсом чи за допомогою інших засобів зв'язку, які 

забезпечують фіксацію повідомлення або виклику. 

Особам, які не були присутніми в судовому засіданні, але участь яких суд 

визнав необхідною, повістки про виклик їх у суд надсилаються не пізніше наступного 

дня. 

Незалежно від способу повідомлення осіб, передбаченого законом, у будь-

якому випадку у суду повинні бути дані, які забезпечують фіксацію повідомлення або 

виклику. 

Вручення судової повістки фізичній особі 

Судові повістки, адресовані фізичним особам, вручаються їм під розписку. 
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Якщо особу, якій адресовано судову повістку, не виявлено в місці проживання, 

повістку під розписку вручають будь-кому з повнолітніх членів сім'ї, які проживають 

разом з нею, а за їх відсутності - відповідній житлово-експлуатаційній організації або 

виконавчому органу місцевого самоврядування. 

У разі відсутності адресата особа, що доставляє судову повістку, повинна 

негайно повернути її до суду з відміткою про причини невручення. При цьому 

листоноша має залишити повідомлення про обов'язок з'явитись на пошту та отримати 

кореспонденцію на замовлення. Якщо особа у передбачений Правилами надання 

послуг поштового зв'язку термін (п'ять днів) не отримає судову повістку, лише тоді 

поштове відділення, де зберігається ця судова повістка, може повернути її до суду з 

відміткою про причини невручення. 

Якщо особа, яка бере участь у справі, перебуває під вартою або відбуває 

покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, 

тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, обмеження волі, 

арешту, повістка та інші судові документи вручаються їй під розписку адміністрацією 

місця утримання особи, яка негайно надсилає розписку та письмові пояснення цієї 

особи до суду. 

Особам, які проживають за межами України, судові повістки вручаються в 

порядку, визначеному міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких 

надана Верховною Радою України. В основному виконання таких доручень щодо 

вручення судових повісток та повідомлень покладається на Міністерство юстиції. 

Україна укладає договори про правову допомогу у цивільних, сімейних та 

кримінальних справах, у яких передбачено засади сприяння щодо вручення судових 

повісток та повідомлень. У разі відсутності міжнародних договорів, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України, судові повістки та 

повідомлення вручаються через дипломатичні представництва та консульські 

установи України за місцем проживання цих осіб. Так, ст. 5 (п. j) Віденської кон-

венції про консульські зносини від 24 квітня 1963 р. передбачається функція консула 

щодо передання судових документів чи виконання судових доручень. Положення про 

вручення судових повісток та повідомлень підпадає також під дію ст. 415 ЦПК щодо 

виконання судових доручень іноземних судів. 

Особам, які проживають за межами України, судові повістки вручаються в 

порядку, визначеному міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких 

надана Верховною Радою України, в разі відсутності таких - у порядку, 

встановленому статтею 419 цього Кодексу. 

Стаття 419. Виконання судових доручень закордонними дипломатичними 

установами України 

1. Судове доручення про вручення документів громадянину України, який 

проживає на території іноземної держави, може бути виконано працівниками 

дипломатичного представництва чи консульської установи України у відповідній 

державі. Такі документи особа отримує добровільно. Вручення документів 

здійснюється під розписку із зазначенням дня вручення, підписується посадовою 

особою та скріплюється печаткою відповідної закордонної дипломатичної установи 

України. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/paran2827#n2827
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2. Доручення суду про виконання певних процесуальних дій стосовно 

громадянина України, який проживає на території іноземної держави, може бути 

виконано працівниками дипломатичного представництва чи консульської установи 

України у відповідній державі, якщо це передбачено міжнародним договором, згода 

на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. У разі вчинення певних 

процесуальних дій складається протокол, що підписується особою, стосовно якої 

вчинені процесуальні дії, та особою, яка вчинила процесуальні дії, і скріплюється 

печаткою відповідної закордонної дипломатичної установи України. У протоколі 

зазначаються день, час і місце виконання доручення. 

3. Під час виконання судового доручення застосовується процесуальний закон 

України. Для виконання доручення не можуть застосовуватися примусові заходи". 

Вручення судової повістки юридичній особі 

Судова повістка юридичній особі надсилається за її місцезнаходженням або за 

місцезнаходженням її представництва, філії, якщо позов виник у зв'язку з їх 

діяльністю. Вручається вона відповідній службовій особі, яка розписується про одер-

жання повістки, розписка направляється назад до суду. 

Якщо повістка вручається безпосередньо фізичною особою, наприклад 

працівником пошти, то вона повинна бути безпосередньо вручена листоношею під 

розписку особі або відповідній службовій особі юридичної особи, які розписуються 

про одержання повістки. ЦПК передбачено можливість вручення судових повісток 

телеграмою (ч. 6 ст. 74 ЦПК), тому аналогічно листоноша може доставити таку 

телеграму особі, про що вона повинна розписатися на аркуші доставки, який 

направляється до суду з підписом особи про те, що вона таку телеграму одержала і 

повідомлена про час і місце слухання справи. 

Особи, які вручали повістку про явку до суду, повинні у той самий день 

повернути цю розписку особи з її підписом та відміткою про дату вручення до суду. 

У разі відмови адресата одержати судову повістку особа, яка її доставляє, 

робить відповідну відмітку на повістці і повертає її до суду, тобто особа, яка вручає, 

сама зазначає про відмову отримати повістку. Але з метою захисту інтересів іншої 

сторони потрібно все ж таки мати достовірний доказ - свідків такої відмови, оскільки, 

як зазначено у ч. 8 ст. 76 ЦПК, особа, яка відмовилася одержати судову повістку, вва-

жається повідомленою. Цим положенням закону може скористатись недобросовісна 

сторона. Повістка фактично може взагалі не вручатись, а особа, яка її вручає, може 

написати, що адресат відмовився від її вручення, і довести цю обставину буде 

складно, оскільки відмову пише не сама особа, а така особа, яка вручає повістку. 

У Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах 

областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді 

Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ затв. Наказом Державна судова адміністрація 

Уукраїни 17.12.2013 N 173 передбачено, що не підлягають реєстрації, а передаються 

для долучення до справ з відміткою про дату одержання їх судом: 

а) судові повістки, повернуті суду за неврученням адресату; 

б)  розписки про одержання судових повісток. 

22. Робота з цивільними позовними заявами та заявами окремого провадження, 

у відкритті провадження у справі за якими відмовлено, заявами про видачу судового 
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наказу, щодо яких відмовлено у прийнятті, а також із цивільними позовними заявами, 

заявами окремого провадження та заявами про видачу судового наказу, повернутими 

з підстав інших, ніж у зв'язку з неусуненням недоліків після залишення заяви без 

руху, із заявами про забезпечення позову, щодо яких винесено ухвалу про їх 

повернення 

22.1. У разі постановлення суддею ухвали про відмову у відкритті провадження 

у справі, про повернення заяви у зв'язку з непідсудністю справи цьому суду копія 

такої ухвали невідкладно надсилається рекомендованим поштовим відправленням із 

повідомленням про вручення або видається під розписку позивачеві/заявникові чи 

представнику позивача/заявника разом із заявою та всіма доданими до неї 

документами. 

Повідомлення про вручення поштового відправлення після повернення до суду 

або розписка з даними про вручення/одержання документів підшиваються до 

матеріалів справи. 

Секретар судового засідання виготовляє ксерокопію заяви, яка підшивається до 

матеріалів справи перед ухвалою про відмову у відкритті провадження чи повернення 

заяви. 

Сформована справа передається на зберігання до канцелярії суду. 

22.2. У разі повернення заяви з підстав інших, ніж у зв'язку з непідсудністю 

заяви цьому суду, а також у разі відмови у прийнятті заяви про видачу судового 

наказу чи в разі повернення заяви про забезпечення позову копія ухвали невідкладно 

надсилається рекомендованим поштовим відправленням із повідомленням про 

вручення або видається під розписку позивачеві/заявникові чи представнику 

позивача/заявника. 

Оригінал заяви разом із доданими до неї документами повертаються після 

набрання ухвалою законної сили. 

Повідомлення про вручення поштового відправлення після повернення до суду 

або розписка з даними про вручення/одержання копії ухвали підшивається до 

матеріалів справи. 

Секретар судового засідання виготовляє ксерокопію заяви, яка підшивається до 

матеріалів справи перед ухвалою про повернення заяви. 

Копія заяви з доданими до неї матеріалами зберігається до набрання ухвалою 

законної сили та повернення матеріалів заяви позивачу/заявнику. 

Заява з доданими до неї матеріалами до справи не підшивається, а вкладається в 

окремий конверт, про що зазначається на конверті із зазначенням кількості аркушів 

вмісту, який зберігається разом із матеріалами справи до набрання ухвалою законної 

сили та повернення матеріалів заяви позивачу/заявнику. 

Сформована, як описано вище, справа передається до канцелярії суду на 

зберігання. 

Якщо апеляційна скарга на ухвалу про повернення заяви не надійшла, а ухвала 

набрала законної сили, заява разом з усіма доданими до неї документами через три 

дні після закінчення строку, встановленого для апеляційного оскарження, із 

супровідним листом рекомендованим поштовим відправленням із повідомленням про 

вручення надсилається позивачу/заявнику чи представнику позивача/заявника або 

видається цим особам під розписку. 
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Ті ж самі дії щодо виконання ухвали вчиняються не пізніше трьох днів після 

повернення справи з апеляційного суду у разі набрання ухвалою законної сили. 

Повідомлення про вручення поштового відправлення після повернення до суду 

або розписка з даними про вручення/одержання матеріалів приєднується до 

матеріалів справи. 

Ксерокопія заяви, оригінали ухвал про повернення заяви разом із супровідними 

листами про надсилання копій цих ухвал, а також повідомлення про вручення 

поштового відправлення формуються у визначеному цією Інструкцією порядку і 

зберігаються у справі. 

Інформація про рух позовної заяви/заяви вноситься до АСДС. 

 

ВИСНОВОК З ДРУГОГО ПИТАННЯ ЛЕКЦІЇ: 

 

 

Отже, судовий виклик - це вимога суду з'явитись у судове засідання для 

розгляду справи чи для проведення певних процесуальних дій з участю осіб, які 

викликаються. Судові виклики здійснюються:- судовими повістками;- судовими 

повістками-повідомленнями;  оголошеннями про виклик у пресі. 
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ІV. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ 

ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 
 

Однією із гарантій принципу законності у цивільному процесі є встановлення 

санкцій, тобто негативних наслідків невиконання чи неналежного виконання 

обов'язків учасниками цивільного процесу. Відповідальність за порушення норм 

цивільного процесуального права маг ряд функцій: 

 каральну, тобто покарання винної особи за не вчинення дії, яку вона 

повинна була вчинити, чи навпаки, за вчинення дії, яку особі було заборонено 

вчиняти, що може полягати у позбавленні певного права, стягненні грошових коштів 

чи застосуванні інших санкцій; покарання також виявляється у тому, що притягнення 

винної особи до відповідальності не звільняє її від обов'язку вчинити дію, яку 

вимагає закон, або припинити порушення права іншого учасника цивільного процесу 

(наприклад, щодо невиконання обов'язку з подання доказів на підставі судового 

витребування, ст. 137 ЦПК); 

 компенсаційну (фіскальну), тобто відновлення стану потерпілої особи, 

який існував до порушення права (відшкодування завданої шкоди, примушення до 

виконання обов'язку та ін.); 

 стимулюючу, адже встановлення відповідальності сприяє належному 

виконанню учасниками своїх обов'язків у цивільному процесі; 

 виховну (дисциплінуючу), тобто формування в учасників цивільного 

процесу сумлінного ставлення до виконання своїх обов'язків при розгляді та 

вирішенні цивільних справ. Безпосередньо ЦПК, а також іншими актами 

законодавства за порушення норм цивільного процесуального права встановлені різні 

види відповідальності.  

Залежно від форми участі особи у цивільному процесі, відповідальність можна 

поділити на такі види: 

 відповідальність суду (судді) за невиконання чи неналежне виконання 

своїх обов'язків; 

 відповідальність сторін та інших осіб, які беруть участь у справі; 

 відповідальність учасників цивільного процесу, які сприяють розгляду та 

вирішенню справи; 

 відповідальність осіб, які не визначені законом як учасники цивільного 

процесу (наприклад, особи, які порушують вимоги із забезпечення позову, ст. 153 

ЦПК). 

Виходячи із класифікації видів юридичної відповідальності залежно від 

правової природи правопорушення, норми, які їх закріплюють, слід поділити на 

такі, що встановлюють: 

 кримінальну відповідальність; 

 адміністративну відповідальність; 

 дисциплінарну або матеріальну відповідальність; 

 цивільно-правову відповідальність; 

• відповідальність, підстави та порядок застосування якої визначені цивільним 

процесуальним законом.  
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Кримінальна відповідальність як найсуворіший вид відповідальності 

встановлена за суспільно небезпечні діяння, які посягають на порядок відправлення 

правосуддя та авторитетність суду як правосудного органу, життя, здоров'я чи майно 

окремих учасників цивільного процесу. Положення про цей вид відповідальності 

містяться у законодавстві про судоустрій та цивільному процесуальному 

законодавстві, зокрема зазначається про відповідальність за: 

 невиконання судового рішення (ст.14 ЦПК,); 

• завідомо неправдиві показання свідка або його відмову від давання показань з 

непередбачених законом підстав (ст. 50 ЦПК); 

 завідомо неправдивий висновок експерта або йога відмову без поважних 

причин від виконання покладених на нього обов'язків (ст. 53 ЦПК); 

 завідомо неправильний переклад або відмову без поважних причин від 

виконання покладених на перекладача обов'язків (ст. 55 ЩІК). 

Однак для визнання згаданих діянь злочинами ЦЬОГО недостатньо, 

необхідним є визначення відповідного діяння як кримінально караного, тобто 

визначення його як злочину у кримінальному законі. 

Кримінальна відповідальність настає за вчинення службових злочинів: 

зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК); 

 перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК); 

 службове підроблення (ст. 366 КК); 

 службова недбалість (ст. 367 КК); 

 одержання хабара (ст. 368 КК); 

 провокація хабара (ст. 370 КК). 

За наявності у діях судді ознак кримінально караною діяння, він підлягає 

притягненню до кримінальної відповідальності у порядку, встановленому КПК та 

Законом України "Про судоустрій України". 

Крім цих, загальних складів злочинів, встановлено ряд спеціальних норм, 

відповідно до яких судді чи інші службові особи суду або правоохоронних органів 

можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності: 

 незаконний привід (ст. 371 КК); 

 постановления суддею (суддями) завідомо неправосудного рішення (ст. 

375 КК). 

До кримінальної відповідальності можуть бути притягнуті й інші учасники 

цивільного процесу. КК встановлює для них відповідальність за: 

 втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити 

виконанню ним службових обов'язків або домогтися винесення неправосудною 

рішення (ст. 376); 

 погрозу або насильство щодо судді чи народного засідателя, а також 

щодо їх близьких родичів (ст. 377); 

 умисне знищення або пошкодження майна судді чи народного засідателя 

(ст. 378); 

 посягання на життя судді ЧИ народного засідателя у зв'язку  з їх 

діяльністю, пов'язаною зі здійсненням правосуддя (ст. 379); 

 невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих піл захист, а також 

розголошення відомостей про вжиті заходи безпеки (ст.ст. 380. 381); 
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 умисне невиконання судового рішення, вчинене службовою особою, або 

перешкоджання його виконанню (от. 382); 

 завідомо неправдиве показання свідка або завідомо неправдивий 

висновок експерта, а також завідомо неправильний переклад (ст. 384); 

 відмову свідка від давання показань або відмову експерта чи перекладача 

під виконання покладених на них обов'язків без поважних причин (ст. 385); 

 перешкоджання з'явленню свідка, експерта до суду, примушування їх до 

відмови від давання показань чи висновку, а також до давання завідомо неправдивих 

показань чи висновку (ст. 386); 

 неправомірне втручання у діяльність представника особи по наданню 

правової допомоги або порушення встановлених законом гарантій її діяльності (ст. 

397); 

 погрозу або насильство щодо представника, а також його близьких 

родичів у зв'язку з діяльністю, пов'язаною із наданням правової допомоги (ст. 398); 

 умисне знищення або пошкодження майна представника особи або його 

близьких родичів у зв'язку з діяльністю, пов'язаною із наданням правової допомоги 

(ст. 399); 

 посягання на життя представника або його близьких родичів у зв'язку із 

діяльністю, пов'язаною із наданням правової допомоги (ст. 400). 

 

Загальні правила адміністративної відповідальності учасників цивільного 

процесу встановлено КпАІІ. У визначених законом випадках учасники цивільного 

процесу можуть бути визнані суб'єктами корупційних правопорушень, підстави та 

порядок притягнення за вчинення яких визначені Законом України " Про засади 

запобігання і протидії корупції ". 

Спеціальний склад адміністративного проступку за порушення норм 

цивільного процесуального законодавства містить ст. 185 КпАП, яка встановлює 

відповідальність за неповагу до суду, що полягала у злісному ухиленні від явки в суд 

свідка, позивача, відповідача або в непідкоренні зазначених осіб і а інших громадян 

розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час судового засідання, а 

гак само вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до суду 

або встановлених у сулі правил. Неповагою до суду відповідно до ст. 71 Закону 

України "Про судоустрій України та статус суддів" визнається також відмова 

керівника підприємства, установи, організації (незалежно від форми власності) 

звільнити народного засідателя від роботи на час викопаним ним обов'язків у суді. 

Цивільно-правова відповідальність полягає у тому, що ст. 56 Конституції 

України гарантує право кожного на відшкодування майнової та моральної шкоди, 

заподіяної державними органами, органами місцевого самоврядування, службовими 

та посадовими особами. Підстави, умови та порядок відшкодування шкоди, завданої 

у результаті неправомірної діяльності суду, народного засідателя чи інших 

службових осіб суду, визначено ст.ст. 1173, 1174 ЦК, відповідно до яких завдана май-

нова та моральна шкода підлягає відшкодуванню державою незалежно від вини 

органів (осіб). 

Різновидом цивільно-правової слід визнати відповідальність за шкоду, завдану 

порушенням цивільних процесуальних норм у процесі здійснення правосуддя. 
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Зокрема, витрати, понесені стороною та документально підтверджені, підлягають 

стягненню зі сторони, яка програла процес (ст. 88 ЦПК). Відшкодуванню також 

підлягає: шкода, завдана забороною здійснювати будь-які операції за цінним папером 

на пред'явника або за векселем у справах про відновлення прав на втрачені цінні 

папери на пред'явника чи векселі (ст. 268 ЦПК); витрати на розшук відповідача у 

справах про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим 

ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи (ст. 78 ЦПК); на привід свідка (ст. 

94 ЦПК); судові витрати та збитки, завдані у зв'язку із забезпеченням доказів до 

подання позовної заяви, якщо заявник не звернувся до суду із позовною заявою (ст. 

133 ЦПК); шкода, завдана забезпеченням позову (ст. 155 ЦПК) та ін. 

Дисциплінарна та матеріальна відповідальність можуть виникати за 

невиконання чи неналежне виконання службових (трудових) обов'язків. При 

здійсненні відшкодування у порядку ст.ст. 1173, 1174 ЦК в держави не виникає право 

регресу до відповідного органу чи службової особи, тому покладатись на винну 

посадову особу обов'язок відшкодувати шкоду вона не може. В інших випадках до 

винної особи може бути поставлена вимога про відшкодування матеріальної шкоди, 

яка стягується у порядку, встановленому трудовим законодавством. Так, відповідно 

до ст. 14 Закону України "Про судову експертизу" судовий експерт може бути 

притягнутий до дисциплінарної та матеріальної відповідальності у разі 

порушення своїх службових обов'язків, а також завдання матеріальної шкоди. 

Питання про притягнення винної особи до відповідальності здебільшого 

вирішується у порядку іншого, самостійного провадження, крім випадків 

застосування заходів процесуального примусу. Інколи законом імперативно ви-

значено обов'язок суду вирішити питання про відповідальність учасника цивільного 

процесу. Зокрема, при вирішенні питання про можливість розгляду справи за 

відсутності свідка, експерта, спеціаліста, перекладача, які не з'явилися, відповідно 

до ст. 170 ЦПК суд одночасно вирішує питання про відповідальність цих учасників 

цивільного процесу. 

 

ВИСНОВОК З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ЛЕКЦІЇ: 

Отже, залежно від форми участі особи у цивільному процесі, відповідальність 

можна поділити на такі види: 

 відповідальність суду (судді) за невиконання чи неналежне виконання 

своїх обов'язків; 

 відповідальність сторін та інших осіб, які беруть участь у справі; 

 відповідальність учасників цивільного процесу, які сприяють розгляду та 

вирішенню справи; 

 відповідальність осіб, які не визначені законом як учасники цивільного 

процесу (наприклад, особи, які порушують вимоги із забезпечення позову, ст. 153 

ЦПК). 
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V. ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ 

 

Особливими санкціями за порушення норм цивільного процесуального права є 

заходи процесуального примусу (ст.ст. 90-94 ЦПК). Відповідно до ст. 90 ЦПК 

заходами процесуального примусу вважаються процесуальні дії, що застосовуються 

до осіб, які порушують встановлені в суді правила або протиправно 

перешкоджають здійсненню правосуддя. Заходи процесуального примусу 

застосовуються судом негайно після вчинення порушення, про що постановляється 

відповідна ухвала. До заходів процесуального примусу належать: 

 попередження; 

 видалення із залу судового засідання; 

 тимчасове вилучення доказів для дослідження судом; 

 привід. 

Попередження — це такий захід процесуального примусу,який полягає у 

наголошенні головуючій у судовому засіданні на факті порушення учасником процесу 

своїх обов'язків. Попередження не має безпосередніх негативних наслідків для 

правопорушника, однак у випадку систематичного невиконання обов'язків, 

наприклад, порушення порядку у залі судового засідання, до особи можуть бути 

застосовані інші заходи, в тому числі й не тільки передбачені нормами цивільного 

процесуального закону (наприклад, накладення адміністративного штрафу за 

неповагу до суду). 

Видаленим із судового засідання — це позбавлення учасника процесу чи іншої 

особи, яка присутня у залі судового засідання, права бути присутньою на даному 

судовому засіданні. Це, у свою чергу, може призвести до того, що, наприклад, особа, 

яка бере участь у справі, позбавляється можливості доводити свої вимоги чи 

заперечення, брані участь у дослідженні доказів, поданні заяв, клопотань та інших 

форм участі у судовому засіданні Від видалення із залу судового засідання як заходу 

примусового примусу відрізняється видалення на час допиту малолітнього чи 

неповнолітнього свідка особи, присутність якої створює перешкоди для давання 

показань таким свідком (ст. 182 ЦПК). 

Підставою для попередження чи видалення із залу судового засідання є 

 порушення порядку під час судового засідання або невиконання розпоряджень 

головуючого (ст. 92 ЦПК) При чому для видалення особи із залу судового засідання 

обов'язковою  є цивільна процесуальна преюдиція, тобто наявність попередження. Не 

може бути видалений із залу судового засідання перекладач, оскільки це впливає на 

можливість участі у справі особи, якій він надає послуги. У такому разі, суд оголошує 

перерву та вирішує питання про замшу перекладача. 

Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом — це санкція, яка мас 

характер забезпечення і застосовується у випадку, коли судом згідно зі ст. 137 ЦПК 

витребувані речові чи письмові докази, однак вони бет поважних причин до суду не 

подані чи не повідомлено про причини їх неподання. При застосуванні такого заходу 

процесуального примусу обов'язково встановлює!ься особа, у якої знаходиться 

відповідний доказ, а також місце її проживання (місцезнаходження). В ухвалі про 
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тимчасове вилучення доказу повинні бути зазначені докази, які підлягають 

вилученню, а також обгрунтування підстав їх тимчасового вилучення (ст. 93 ЦПК) 

Привід свідка як захід процесуального примусу полягає у примусовому (проти 

волі особи) доставлені свідка до зали судового засідання для давання ний 

показань. Умовами застосування приводу свідка с: 

 належність виклику свідка, що підтверджується даними про вручення 

йому відповідної повістки; 

 відсутність поважних причин неявки до суду або неповідомлення про ці 

причини. 

Дії щодо приводу свідка здійснюються органами внутрішніх справ на підставі 

ухвали суду, в якій  зазначається ім'я фізичної особи, яка підлягає приводу, місце її 

проживання, ропо ш чи навчання, підстави для застосування приводу, коли і куди ця 

особа повинна бути доставлена (ст.. 94 ЦПК). Витрати на привід свідка стягуються із 

свідка у дохід держави 

Законом встановлено порядок вчинення дій щодо приводу свідка, а також 

обмеження щодо застосування цього заходу процесуального примусу. Зокрема, не 

підлягають приводу особи, які абсолютно або відносно неспроможні бути 

свідками (ст. 51 ЦПК), малолітні та неповнолітні особи, iwmm жінки, інваліди першої 

та другої груп, особи, які доглядають дітей віком до 6 років або дітей-інвалідів. 

 

ВИСНОВОК З П’ЯТОГО  ПИТАННЯ ЛЕКЦІЇ: 

 

Отже, до заходів процесуального примусу належать: попередження; видалення 

із залу судового засідання; тимчасове вилучення доказів для дослідження судом; 

привід. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Навчальна дисципліна «Цивільний процес» є професійно-орієнтованою 

дисципліною, предметом вивчення якої є норми права, що визначають порядок 

розгляду і вирішення цивільних справ, що регулюють діяльність суду та інших 

суб’єктів процесуальної діяльності з метою захисту суб’єктивних прав і 

охоронюваних інтересів фізичних та юридичних осіб. 

У лекції розглянуті окремі теоретичні питання про значення і види 

процесуальних строків, їх обчислення, зупинення, продовження і поновлення. 

Проаналізовано поняття та види судових витрат. Визначено судовий збір. Поняття 

судових викликів і повідомлень, окреслено  їх види. Здійснено розкриття поняття та 

видів відповідальності за порушення норм цивільного процесуального права та 

заходи процесуального примусу. 

 

 .  

http://coolreferat.com/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%83
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

1. Вивчаючи дану тему, студенти повинні навчитися:  

відтворювати основні поняття цивільного процесуального права; аналізувати 

законодавство, відповідно до якого суд вирішує справи; давати характеристику 

цивільно-процесуальних інститутів, посилаючись на норми ЦПК. 

складати процесуальні документи: позовні заяви із спорів, що виникають з 

цивільних та сімейних правовідносин. 

2. Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань: 

1. Поняття процесуальних строків і їх значення.  

2. Види процесуальних строків.  

3. Наслідки пропуску процесуальних строків.  

4. Обчислення процесуальних строків.  

5. Закінчення процесуальних строків. 

6. Порядок продовження і поновлення процесуальних строків. Строки 

розгляду цивільних справ. 

7. Поняття і види судових витрат у цивільному процесі.  

8. Судовий збір. Визначення ціни позову.  

9. Витрати, пов’язані з розглядом справи.  

10. Витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. Оплата 

свідків, експертів.  

11. Порядок визначення сум витрат, пов’язаних з оглядом на місці. Витрати 

на розшук відповідача.  

12. Витрати, пов’язані з виконанням рішення. Оплата послуг адвоката. 

Звільнення від сплати судових витрат.  

13. Відстрочення та розстрочення сплати судових витрат.  

14. Розподіл судових витрат.  

15. Повернення судового збору та витрат на інформаційно-технічне 

забезпечення розгляду справи. 

16. Поняття та види заходів процесуального примусу.  

17. Підстави та порядок застосування заходів процесуального примусу. 
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ТЕМА 5. ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ 

(4 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Поняття і види доказів в цивільному процесі.  

2. Засоби доказування в цивільному процесі.   

3. Доказування в цивільній справі, його елементи та стадії. 

4. Забезпечення доказів. 

5. Проблемні питання використання доказів 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Нормативно-правові акти 

1. Конституція України. Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 року // Відомості ВРУ. – 1996. - № 30. – Ст. 141. 

2. Цивільний процесуальний кодекс України № 1618-ІV від 18 березня 2004 

р. // ВВР. – 2004. - № 40-41, 42. – Ст. 492.  

3. Про судоустрій та статус суддів. Закон України від 07 липня 2010 р. № 

2453-VI // [Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua. 

4. Про судовий збір. Закон України вiд 8 липня 2011 р. № 3674-VI // 

[Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua. 

Рішення Конституційного Суду України 

1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення термінів 

"найвищий судовий орган", "вищий судовий орган", "касаційне оскарження", які 

містяться у статтях 125, 129 Конституції України від 11 березня 2010 року № 8-

рп/2010. 

Підручники 

2. Цивільний процес України: Підручник / За ред. Ю.С. Червоного. – К.: 

Істина, 2014. 

3. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: 

Підруч. для студ. спец. вищ. навч. закл. –  К.: Концерн ―Видавничий Дім ―Ін Юре‖, 

2015. 

4. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали 

5. Безлюдько І.О., Бичкова С.С. Бобрик В.І. та ін. Цивільне процесуальне 

право України: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2013. 

6. Луспеник Д.Д. Настільна книга професійного судді при розгляді 

цивільних справ (складання судових процесуальних документів за новим ЦПК 

України). – Х.: Харків юридичний, 2015. 

7. Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, 

практика) :  Наук.-практ. посіб. /  За заг. ред. С.Я. Фурси ; Центр правових досліджень 

Фурси. - К. : Видавець Фурса С.Я.,  КНТ, 2013. - 1088 с. 

8. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний 

коментар / За ред. Є.О.Харитонова, О.І.Харитонової, В.В.Васильченка, 

http://zakon1.rada.gov.ua/
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Н.Ю.Голубєвої. – Х.: Одісей, 2014. 

9. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний процесуальний кодекс 

України: Науково-практичний коментар: У 2 т. / За заг. ред. С.Я.Фурси. – К. – 

Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2012. 

10. Цивільний процес: Навчальний посібник / За ред. Ю.В.Білоусова. – К.: 

Прецедент, 2014. 

Монографії та наукові видання 

1. Бондар І.В. Суб’єкти звернення із заявою про перегляд рішень суду у 

зв’язку з нововиявленими обставинами // Адвокат. - 2013. - №10. - C. 19-22. 

2. Бондар І.В. Рішення суду як об’єкт перегляду у зв’язку з нововиявленими 

обставинами // Адвокат. - 2014. - № 11/12. - C. 18-21. 

3. Домбругова А. Перегляд рішень за нововиявленими обставинами // 

Юридичний вісник України. – 2015. - № 4. – С. 14. 

4. Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, 

практика) :  Наук.-практ. посіб. /  За заг. ред. С.Я. Фурси ; Центр правових досліджень 

Фурси. - К. : Видавець Фурса С.Я.,  КНТ, 2013. - 1088 с. 

5. Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко О.І. Цивільний процес України: 

Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник. – К.: Видавець Фурса С.Я.: 

КНТ, 2013. 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Мета лекції полягає у формуванні знань про види доказів, засоби доказування у 

цивільному процесі; процес доказування у цивільній справі; процедури витребування 

та забезпечення доказів.  

Предметом вивчення даної теми є важливі питання щодо визначення понять, 

змісту і основних ознак доказів, доказування, засобів доказування в цивільному 

судочинстві, класифікації доказів, їх забезпечення.  

 

Вступ 

 

Виконання завдань цивільного судочинства залежить від правильного 

встановлення судом обставин у справі на основі дослідження доказів, поданих 

особами, які беруть участь у справі. Для цього на суд покладено обов’язок вживати 

всіх передбачених законом заходів до всебічного, повного і об’єктивного з’ясування 

дійсних обставин справи, прав і обов’язків сторін. Правильне вирішення судом всіх 

питань судового доказування та судових доказів служить виконанню завдань 

цивільного судочинства, які, відповідно до ст. 1 ЦПК, полягають у справедливому, 

неупередженому та своєчасному розгляді і вирішенні цивільних справ з метою 

захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних 

осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.  

Актуальність даної теми зумовлена становленням України як демократичної, 

соціальної та правової держави і, відповідно, створенням справедливого і доступного 

правосуддя.  
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І. ПОНЯТТЯ І ВИДИ ДОКАЗІВ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.  

 

Дослідження джерел, що містять відомості про розшукувані юридичні факти, 

іменується судовим доказуванням, а самі відомості про факти, тобто фактичні дані, 

називають доказами. 

Поняття і основні ознаки доказів у цивільному судочинстві визначає закон. Так, 

доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або 

відсутність обставин, що обгрунтовують вимоги і заперечення сторін та інших 

обставин, які мають значення для вирішення справи (ч. 1 ст. 57 ЦПК). 

Тобто, доказом є не факт, не обставина, а фактичні дані. Факти – це явища 

об’єктивної соціальної дійсності. Вони існують незалежно від того, чи знають про 

них особи, заінтересовані у судовому розгляді. Фактичні дані, тобто відомості про 

факт – це інформація, за допомогою якої пізнається факт, що має значення для 

вирішення справи.  

Зміст доказів складають фактичні дані про обставини справи, що 

обгрунтовують вимоги і заперечення сторін та інші обставини, що мають значення 

для вирішення справи. Обставинами є юридичні факти, що випливають з дій 

(бездіяльності) чи подій. Фактичні дані як доказова інформація можуть виступати в 

безпосередній і опосередкованій формі прямого або побічного доказу. 

Процесуальна форма доказів – це засоби доказування, які виступають 

джерелами інформації про фактичні дані. Частина 2 ст. 57 ЦПК встановлює п’ять 

процесуальних форм одержання фактичних даних: пояснення сторін, третіх осіб, 

їхніх представників, допитаних як свідків; показання свідків; письмові докази; речові 

докази, зокрема звуко- і відеозаписи; висновки експертів. Отже, докази отримуються 

у встановленій процесуальним законом формі. Недотримання чи порушення форми 

отримання доказів обумовлює те, що вони при вирішенні судом справи до уваги 

братись не будуть.  

Крім того, докази мають відповідати певним вимогам, тобто мають бути 

належними та допустимими. Жоден доказ, який містить інформацію про предмет 

доказування (обставини спору), не має для суду наперед встановленої сили. 

Одержання і дослідження доказової інформації і засобів доказування повинно 

здійснюватись у встановленому законом процесуальному порядку. Тому порушення 

процесуального порядку одержання і дослідження доказів веде до втрати ними 

властивостей і значення доказів. 

Отже, доказами є інформація про обставини у справі, яка одержана судом із 

визначених законом джерел – засобів доказування. Встановлюючи обставини у 

справі, суд оцінює докази, визначаючи, зокрема, їх правдивість і відкидаючи 

неправдиві докази.  

У ЦПК встановлено правила щодо належності та допустимості доказів у справі. 

Стаття 58 ЦПК встановлює правило належності доказів: а) належними є 

докази, які містять інформацію щодо предмета доказування; б) сторони мають право 

обгрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або 

заперечень; в) суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета 

доказування. 
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Зазначене правило визначає об’єктивну можливість доказів підтверджувати 

обставини, що мають значення для вирішення справи. Правило належності доказів 

спрямовано перш за все на досягнення процесуальної економії через усунення з 

судового розгляду доказів, які не мають значення для вирішення справи. 

Належними є докази, що містять інформацію щодо предмета доказування у 

справі. Суд має відібрати лише ті докази, які містять інформацію щодо предмета 

доказування, виключивши з процесу доказування докази, які не стосуються справи. 

Зазначене дозволяє правильно визначити обсяг доказового матеріалу для правильного 

встановлення фактичних обставин у справі.  

Належними є докази, які обгрунтовують заявлені вимоги чи заперечення 

сторін або мають інше значення для вирішення справи (наприклад, вказують на 

причини пропуску строку позовної давності) і підлягають встановленню при 

ухваленні судового рішення. Такі докази мають входити до складу підстав позову або 

підстав заперечень проти нього і характеризуватися значущістю фактів для 

визначення спірних правовідносин та зумовленістю цих фактів нормами 

матеріального права.  

Стаття 59 ЦПК визначає правило допустимості доказів, а саме: а) суд не бере 

до уваги докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого законом; б) 

обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами 

доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ч 2 ст. 57 

ЦПК).  

Загальний характер допустимості доказів означає, що у всіх справах повинна 

дотримуватись вимога про отримання інформації з визначених законом джерел і 

засобів доказування з дотриманням порядку збирання, представлення і дослідження 

доказів (дотримання процесуальної форми доказування). Відповідно порушення цих 

вимог призводить до визнання доказів недопустимими.  

Спеціальний характер допустимості доказів – це правило, яке приписує 

використання певних доказів для встановлення обставин у справі (позитивна 

допустимість) або забороняє використання певних доказів (негативна 

допустимість). Позитивною є допустимість, що передбачена у випадках, коли закон 

зобов’язує провести, наприклад, судово-психіатричну експертизу тощо. При цьому 

докази, одержані з порушенням порядку, встановленого нормами матеріального та 

процесуального права, є недопустимими.  

Недопустимими є докази: а) одержані з порушенням порядку, встановленого 

законом; б) які походять з інших засобів доказування, ніж ті, що визначені законом 

для підтвердження певних обставин.  

Отже, допустимість доказів – це встановлена законом вимога щодо обмеження 

використання конкретних засобів доказування або вимога щодо встановлення 

обов’язкового використання конкретних засобів доказування при встановленні 

певних фактичних обставин у справі у процесі доказування у порядку цивільного 

судочинства.  

Докази також мають такі ознаки як достовірність та достатність.  

Достовірність доказів – це така їх властивість, яку встановлює суд внаслідок 

їх дослідження та оцінки. Висновок суду про достовірність доказів міститься у 

мотивувальній частині рішення у справі і підтверджується матеріалами справи: 



130 
 

протоколом судового засідання, письмовими заявами і клопотаннями осіб, які беруть 

участь у справі, письмовими та речовими доказами, висновками експертів, аудіо- та 

відеозаписами. Достовірність доказів – це якість доказу, що характеризує точність, 

правильність відображення обставин, що належать до предмета доказування. 

Достовірними є докази, що містять правдиву інформацію про дійсні обставини, на які 

посилаються заінтересовані у справі особи.  

Достатність (повнота та всебічність) доказів – це взаємозв'язок доказів у їх 

сукупності, на підставі чого суд може зробити достовірний висновок про існування 

факту на підтвердження якого докази зібрані. Тобто, достатність доказів – це 

сукупність доказів у справі, яка дає змогу вирішити справу, адже вичерпне 

дослідження факту передбачає використання всіх належних і допустимих доказів, що 

доступні особам, які беруть участь у справі. Всебічність передбачає дослідження 

змісту і форми доказів, а також однакове ставлення суду до дослідження та оцінки 

доказів, які подаються усіма особами, які беруть участь у справі. 

Класифікація доказів дозволяє правильно визначити їх місце в системі доказів 

у справі та організувати процес їх збирання, дослідження і оцінки. У науковій та 

навчальній літературі прийнято класифікувати докази у цивільній справі за 

нижченаведеними ознаками. 

За джерелом їх одержання судом докази поділяються на особисті, тобто такі, 

джерелом яких є люди (пояснення сторін, третіх осіб та їх представників, показання 

свідків, висновок експерта), речові (джерелом є об’єкти матеріального світу, які 

подаються до суду – письмові й речові докази), змішані. Змішаними є докази, які 

поєднують у собі ознаки різних видів доказів. Так, до змішаних доказів можна 

віднести, наприклад, висновок експерта, повідомлення, надіслане за допомогою 

засобів стільникового зв’язку, дискета із записаним на ній електронним файлом тощо. 

У залежності від зв’язку доказів із обставинами, що підлягають доказуванню 

(за зв’язком із предметом доказування), докази можуть бути: прямі та непрямі 

(опосередковані, побічні).  

Прямі докази – це докази, які прямо вказують на наявність чи відсутність 

певних фактичних обставин спору. Прямі докази дають можливість зробити 

однозначний висновок про наявність чи відсутність фактів, які підлягають 

доказуванню. 

Непрямі докази – це докази, які дозволяють зробити припущення про наявність 

чи відсутність певної обставини.  

У залежності від способу створення (процесу формування) докази можуть 

бути: первинні (первісні) та похідні.  

Первинні докази – це докази, що безпосередньо формуються під впливом подій 

(досліджуваних фактів), які встановлюються та перевіряються у судовому засіданні. 

Первинні докази – це першоджерела, які вбирають в себе фактичні обставини і 

фіксуються на відповідному носієві інформації (наприклад, показання свідка, який 

був очевидцем події, оригінал документа).  

Похідні докази – це докази, які відтворюють зміст іншого доказу, тобто несуть 

у собі інформацію, що зафіксована в них не внаслідок самих обставин, а внаслідок 

перенесення даних з іншого джерела (наприклад, показання свідка, який не був 
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безпосереднім очевидцем події, але одержав інформацію про неї від інших осіб, копія 

документа). Похідні докази можна використовувати для перевірки первинних доказів.  

У залежності від мети доказування докази можуть бути: основні та 

протилежні (контрдокази).  

Основні докази – це докази, що підтверджують наявність чи відсутність певної 

обставини. Протилежні докази – це докази, що спростовують основний доказ. 

Наявність основного та протилежного доказів щодо певної обставини дає можливість 

зробити висновок, що принаймні один з них є неправдивим, а тому вони потребують 

перевірки іншими доказами. За відсутності такої можливості та у разі однакової 

переконливості основного і протилежного доказу суд може визнати недоведеною 

наявність чи відсутність обставин, що підтверджуються основним доказом.  

Крім того, за змістом чи залежно від методів виявлення докази можуть бути 

безпосередніми та опосередкованими;  

залежно від характеру отриманої інформації докази можуть бути 

переопрацьованими (концентрованими) та звичайними. 

 

ВИСНОВОК З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ЛЕКЦІЇ: 

 

Доказами в цивільному процесі України визнаються: 

а) не факти, не обставини, а фактичні дані, тобто відомості про факти; 

б) будь-які фактичні дані, тобто жодні докази не мають заздалегідь 

встановленої сили для суду; 

в) дані, одержані у процесуальній формі, тобто з зазначених у законі джерел і 

передбаченими у законі способами; 

г) такі фактичні дані, що вказують на наявність чи відсутність фактів підстави 

позову і фактів, що обґрунтовують заперечення проти позову, а також інші 

обставини, що мають значення для правильного вирішення справи, тобто такі дані, 

що належать до цієї справи, до шуканого факту. 
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ІІ. ЗАСОБИ ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Засоби доказування є зовнішнім вираженням доказів, їх також називають 

джерелами доказів, тобто джерелами, з яких суд отримує фактичні дані (докази). 

Цивільний процесуальний закон дає вичерпний перелік засобів доказування (ч. 

2 ст. 57 ЦПК):  

- пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків; 

- показання свідків; 

- письмові докази;  

- речові докази, зокрема звуко- і відеозаписи;  

- висновки експертів. 

Принцип допустимості засобів доказування закріплений у ст. 59 ЦПК і 

допускає дві вимоги до засобів доказування.  

По-перше, засоби доказування у цивільній справі повинні відповідати 

перерахованим у ч. 2 ст. 57 ЦПК, оскільки у зазначеній нормі встановлено їх 

вичерпний перелік. З цього випливає, що будь-який доказ, отриманий за допомогою 

одного з зазначених засобів, якщо інше не встановлено законом, є припустимим. 

По-друге, обставини справи, які за законом повинні бути підтверджені певними 

засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ч. 

2 ст. 59 ЦПК).  

Принцип допустимості засобів доказування забезпечує законність отримання 

доказової інформації, тобто, суд не може взяти до уваги докази, які одержані з 

порушенням порядку, встановленого ст. 59 ЦПК. Так, наприклад, не є доказом 

показання свідка, який не може назвати джерела своєї обізнаності щодо певної 

обставини (ст. 63 ЦПК). 

Пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників. Сторони, треті особи, 

їхні представники мають право надавати суду усні і письмові пояснення (ст. 27 ЦПК), 

але засобом доказування будуть тільки пояснення, які будуть подані у процесі їх 

допиту як свідків відповідно до ст. 184 ЦПК. Якщо сторона, третя особа чи їхні 

представники дали згоду на допит їх як свідків, то вони повинні бути попереджені 

про кримінальну відповідальність за давання завідомо неправдивих показань. 

Давати пояснення є правом сторін, тому за відмову від нього до сторони чи 

третьої особи не можуть бути застосовані заходи відповідальності. 

Пояснення сторін і третіх осіб підлягають перевірці і оцінці поряд з іншими у 

справі доказами, одержаними від інших осіб й інших засобів доказування.  

Показання свідків як засіб доказування – це повідомлення суду в установлених 

законом процесуальному порядку і формі про відомі обставини, що мають значення 

для справи. 

Свідок – це особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи (ст. 50 

ЦПК). Для виконання функцій свідка необхідно, щоб особа була здатна за своїм 

фізичним і психічним розвитком (станом) правильно сприймати обставини, які мають 

значення для справи, та давати про них правильні показання. Свідком не може бути 

особа, яка бере участь чи повинна брати участь у справі, тобто є юридично 

заінтересованою у справі особою.  
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Притягнення свідка до участі в процесі по справі можливе за ініціативою 

сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, і суду. Особи, які заявляють 

клопотання про виклик свідка, повинні вказати його прізвище, ім’я, по батькові, 

місце проживання (перебування) або місце роботи та обставини, які він може 

підтвердити (ст. 136 ЦПК). Участь свідка в судовому засіданні і надання правдивих 

показань є його обов’язком, у зв’язку з чим, він попереджається про кримінальну 

відповідальність (ст. 384, 385 КК) за завідомо неправдиві показання і за відмову 

давати показання з непередбачених законом підстав. За невиконання інших 

обов’язків, у тому числі у випадку злісного ухилення свідка від явки в суд, настає 

відповідальність, встановлена законом (ч. 5 ст. 50, ст. 91, 94 ЦПК, ст. 185-3 КУпАП). 

Перед допитом свідка встановлюється його особа, вік, рід занять, відношення 

до даної справи і стосунки із сторонами та іншими особами, які беруть участь у 

справі (п. 3 ст. 180 ЦПК). Потім свідок попереджається про кримінальну 

відповідальність. Перед допитом свідок приводиться до присяги, текст якої він 

підписує. Присяга та розписка приєднуються до справи.  

Свідок дає показання у формі вільної розповіді про все, що йому відомо у 

справі. Його розповідь конкретизується і доповнюється, а допущені неточності 

усуваються відповідями на запитання, які можуть ставити сторони й інші особи, які 

беруть участь у справі. Суд має право з’ясовувати суть відповіді на запитання осіб, 

які беруть участь у справі, а також ставити запитання свідку після закінчення його 

допиту особами, які беруть участь у справі (ст. 180 ЦПК). 

Під час допиту свідкові дозволяється користуватися записами в тих випадках, 

якщо його показання пов’язані з будь-якими обчисленнями та іншими даними, які 

важко зберегти в пам’яті. Ці записи подаються судові та особам, які беруть участь у 

справі, і мають бути приєднані до справи за ухвалою суду (ст. 181 ЦПК).  

Допит малолітніх та неповнолітніх свідків має істотні особливості, які 

визначаються їх віком, рівнем розумового розвитку та психологічним станом. Допит 

малолітніх і, за розсудом суду, неповнолітніх свідків проводиться в присутності 

батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, якщо вони не заінтересовані у 

справі або представників органів опіки та піклування, а також служби у справах 

дітей. Ці особи можуть з дозволу суду задавати свідкові питання, а також 

висловлювати свою думку стосовно особи свідка, змісту його показань. Свідкам, які 

не досягли шістнадцятирічного віку, головуючий роз’яснює обов’язок про 

необхідність дати правдиві показання, не попереджуючи про відповідальність за 

відмову від давання показань і за завідомо неправдиві показання, і не приводить до 

присяги. У виняткових випадках, коли це необхідно для об’єктивного з’ясування 

обставин справи, на час допиту осіб, які не досягли вісімнадцятирічного віку, із зали 

судового засідання за ухвалою суду може бути видалена та чи інша особа, яка бере 

участь у справі. Після повернення цієї особи до зали судового засідання головуючий 

повідомляє її про показання цього свідка і надає можливість поставити йому питання. 

Свідок, який не досяг шістнадцятирічного віку, після закінчення його допиту, 

видаляється із зали судового засідання, крім випадків, коли суд визнав необхідною 

присутність цього свідка в залі судового засідання (ст. 182 ЦПК). 

Свідок наділений певними процесуальними правами. Він може давати 

показання рідною мовою, користуватися послугами перекладача (ч. 4 ст. 50 ЦПК), за 
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ним зберігається його середній заробіток за місцем роботи. Свідкам, які не є 

робітниками або службовцями, за відрив їх від роботи чи звичайних занять 

виплачується винагорода у встановленому розмірі, а також оплачується вартість 

переїзду, добові та витрати з найму житла (ст. 86 ЦПК). 

Письмовими доказами є будь-які документи, акти, довідки, листування 

службового чи особистого характеру або витяги з них, що містять відомості про 

обставини, які мають значення для справи.  

Залежно від суб’єктів, які склали письмові докази, вони класифікуються на 

офіційні і неофіційні. Офіційні – документи, акти, службове листування, яке походить 

від державних і громадських органів. Неофіційні письмові докази походять від 

фізичних осіб. За змістом письмові докази поділяються на розпорядчі (різного роду 

документи – договори, заповіти, накладні тощо) та довідково-інформаційні (довідки, 

посвідчення, листування службового і особистого характеру). За формою виконання 

письмові докази поділяються на прості і нотаріально посвідчені. Поділяються 

письмові докази за засобами і характером формування – на оригінали і копії. 

Оригінал має більшу вірогідність, оскільки відомості про факт закріплені у ньому 

безпосередньо особою, яка склала документ. При вирішенні справи, якщо подано 

копію письмового доказу, суд за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, має 

право вимагати подання оригіналу (ст. 64 ЦПК). Оригінали письмових доказів до 

набрання судовим рішенням законної сили повертаються судом за клопотанням осіб, 

які їх подали, якщо це можливо без шкоди для розгляду справи. У справі залишається 

засвідчена суддею копія письмового доказу (ст. 138 ЦПК). 

Письмові докази подаються особами, які беруть участь у справі, а також за їх 

клопотанням, витребовуються судом від інших осіб в оригіналі чи копіях (ст. 60, 131, 

137 ЦПК). Для залучення судом належних до справи письмових доказів, особа, яка 

заявляє клопотання про їх витребування від інших осіб, повинна зазначити в заяві: 

який письмовий доказ вимагається, підстави, за яких вона вважає, що письмовий 

доказ знаходиться в іншої особи, обставини, які може підтвердити цей доказ (ч. 2 ст. 

137 ЦПК). Письмові докази, що їх вимагає суд чи суддя, надсилаються безпосередньо 

до суду. Сторона або інша заінтересована особа може також бути уповноважена 

судом або суддею на одержання письмового доказу та представлення його до суду. 

Якщо подання письмових доказів до суду утруднено у зв’язку з їх численністю або 

тому, що лише частина з них має значення для справи, суд може вимагати подання 

належно засвідчених витягів з них або оглянути їх на місці, про що складається 

протокол (ст. 140 ЦПК). 

Дослідження письмових доказів та протоколів їх огляду здійснюється шляхом 

оголошення в судовому засіданні. Їх пред’являють для ознайомлення особам, які 

беруть участь у справі, а в необхідних випадках – також експертам і свідкам. Особи, 

які беруть участь у справі, можуть давати свої пояснення з приводу цих доказів або 

протоколів їх огляду, ставити з приводу зазначених доказів запитання свідкам, а 

також експертам і спеціалістам. У разі подання заяви про те, що документ, доданий 

до справи або поданий до суду особою, яка бере участь у справі, для ознайомлення, 

викликає сумнів з приводу його достовірності або є фальшивим, особа, яка подала 

цей документ, може просити суд виключити його з числа доказів і розглядати справу 

на підставі інших доказів (ст. 185 ЦПК).  
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Відповідно до ст. 31 Конституції України, ч. 1 ст. 186 ЦПК зміст особистих 

паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції 

фізичних осіб може бути оголошений і досліджений у відкритому судовому засіданні 

тальки за згодою осіб, визначених Цивільним кодексом України (ч. 1,2 ст. 303; ч. 2 ст. 

306 ЦК).  

Речовими доказами є предмети матеріального світу, що містять інформацію 

про обставини, які мають значення для справи. Речовими доказами є також магнітні, 

електронні та інші носії інформації, що містять аудіовізуальну інформацію про 

обставини, що мають значення для справи (ст. 65 ЦПК).  

На відміну від письмових, речовим доказам властиві такі ознаки як 

індивідуальність і незамінність.   

Витребування речових доказів і вирішення питання про відповідальність за їх 

неподання здійснюється у порядку, встановленому для письмових доказів. На 

забезпечення доказів вони можуть бути оглянуті за їх місцезнаходженням за умови, 

якщо їх неможливо доставити в суд (ст. 140 ЦПК). Такий огляд здійснюється судом, 

який розглядає справу, або іншим судом у порядку виконання доручення по 

збиранню доказів (ст. 132 ЦПК). Про проведення огляду повідомляються особи, які 

беруть участь у справі, а в необхідних випадках – свідки, експерти, спеціалісти. Про 

огляд доказів за їх місцезнаходженням складається протокол, що підписується всіма 

особами, які беруть участь в огляді. До протоколу додаються разом з описом усі 

складені або звірені під час огляду на місці плани, креслення, копії документів, а 

також зроблені під час огляду фотознімки письмових і речових доказів, відеозаписи 

тощо (ч. 4 ст. 140, ст. 200 ЦПК).  

Зберігаються речові докази у справі або за окремим описом передаються в 

камеру схову речових доказів. Речі, які не можуть бути доставлені до суду, 

зберігаються за місцем їх знаходження. Вони повинні бути докладно описані і 

опечатані, а в разі необхідності – сфотографовані. Суд вживає заходів до збереження 

речей у незмінному стані (ст. 139 ЦПК).  

Досліджують речові докази у судовому засіданні шляхом особистого огляду 

судом, а також пред’явлення для ознайомлення особам, які беруть участь у справі, а у 

необхідних випадках – також експертам та свідкам. Особи, яким пред’явлено для 

ознайомлення речові докази, можуть звернути увагу суду на ті чи інші обставини, 

пов’язані з оглядом. Ці заяви заносяться до журналу судового засідання (ст. 187 

ЦПК). 

Законом передбачено порядок відтворення звукозапису і демонстрації 

відеозапису, який реалізується відповідно до ст. 188 ЦПК. 

Висновок експерта як засіб доказування. У певних випадках постає питання 

про необхідність застосування спеціальних знань для одержання даних про факти, що 

є необхідними для вирішення справи. У такому разі обов’язковим є призначення 

експертизи.  

Експертизу призначає суд за заявою осіб, які беруть участь у справі, для 

з’ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань 

у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо (ч. 1 ст. 143 ЦПК). Відповідно до п. 

5 ч. 6 ст. 130 ЦПК питання призначення експертизи входить в перелік питань, які суд 

вирішує при проведенні попереднього судового засідання за клопотанням осіб, які 
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беруть участь у справі, якщо спір між сторонами до судового розгляду не 

врегульований. 

Особи, які беруть участь у справі, мають право подати суду питання, на які 

потрібна відповідь експерта. Кількість і зміст питань, за якими має бути проведена 

експертиза, визначається судом. При цьому суд повинен мотивувати відхилення 

питань осіб, які беруть участь у справі. 

При вирішенні питань про призначення експертизи суди повинні керуватися 

положеннями ЦПК, Закону України «Про судову експертизу», наказом Міністерства 

юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 «Про затвердження Інструкції про 

призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій 

з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» (у 

редакції від 22.06.2009 р.). 

Судова експертиза повинна призначатися лише для встановлення даних, які 

входять до предмета доказування у справі, і не може стосуватися тлумачення і 

застосування правових норм. Таким чином, суд ставить перед експертом питання, що 

стосуються факту, а не застосування права. 

Висновок експертизи буде доказом у справі лише в тому разі, коли експертиза 

була проведена на підставі ухвали суду відповідними судово-експертними 

установами. У разі, коли висновок експерта, наданий позивачем в якості додатку до 

позовної заяви (якщо експертиза проведена відповідною експертною установою за 

клопотанням позивача, чи його представника), то такий висновок експерта може 

розцінюватися лише як письмовий доказ, який підлягає дослідженню в судовому 

засіданні та відповідній оцінці.  

Визначено випадки, коли призначення експертизи є обов’язковим. Так, 

відповідно до ст. 145 ЦПК призначення експертизи є обов’язковим у разі заявлення 

клопотання про призначення експертизи обома сторонами, а також за клопотанням 

хоча б однієї із сторін, якщо у справі необхідно встановити: 1) характер і ступінь 

ушкодження здоров’я; 2) психічний стан особи; 3) вік особи, якщо про це немає 

відповідних документів і неможливо їх одержати. 

Експертами можна призначити кількох осіб у разі проведення комісійної чи 

комплексної експертизи. Комісійна експертиза проводиться не менш як двома 

експертами одного напряму знань. Якщо за результатами проведених досліджень 

думки експертів збігаються, вони підписують єдиний висновок. Експерт, не згодний з 

висновком іншого експерта (експертів), дає окремий висновок з усіх питань або з 

питань, які викликали розбіжності (ст. 148 ЦПК). Комплексна експертиза 

проводиться не менш як двома експертами різних галузей знань або різних напрямів 

у межах однієї галузі знань. Загальний висновок роблять експерти, компетентні в 

оцінці отриманих результатів і формулюванні єдиного висновку або декількох 

залежно від того, чи є розбіжності між експертами (ст. 149 ЦПК). Якщо висновок 

експерта буде визнано неповним або неясним, судом може бути призначена 

додаткова експертиза, яка доручається тому самому або іншому експерту 

(експертам). У разі, якщо висновок експерта буде визнано необгрунтованим або 

таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його 

правильності, судом може бути призначена повторна експертиза, яка доручається 

іншому експертові (експертам) (ст. 150 ЦПК). 
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Експерт дає мотивований висновок в письмовій формі, який суд долучає до 

справи. Письмовий висновок експерта оголошується і досліджується в судовому 

засіданні. Експерту можуть бути поставлені питання для роз’яснення ним висновку. 

Першою ставить питання експертові особа, за заявою якої призначено експертизу, та 

її представник, а потім інші особи, які беруть участь у справі. Якщо експертизу 

призначено за заявою обох сторін, першим ставить питання експертові позивач і його 

представник. Суд має право з’ясувати суть відповіді експерта на питання осіб, які 

беруть участь у справі, а також ставити питання експерту після закінчення його 

опитування особами, які беруть участь у справі. Викладені письмово і підписані 

експертом роз’яснення і доповнення висновку приєднуються до справи (ст. 189 

ЦПК). 

ВИСНОВОК З ДРУГОГО ПИТАННЯ ЛЕКЦІЇ: 

 

Доказами з цивільної справи є фактичні дані, які отримані в установленій 

законом процесуальній формі. Фактичні дані (докази) суд одержує з певних джерел, 

що називаються у законі засобами доказування. Засоби доказування є зовнішнім 

вираженням доказів, їх також називають джерелами доказів, тобто джерелами, з яких 

суд отримує фактичні дані (докази). 

 

ІІІ. ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ: ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ ТА 

СТАДІЇ 

 

Доказування у справі – це діяльність учасників цивільного процесу при 

визначальній ролі суду з надання, збирання, дослідження й оцінки доказів з метою 

встановлення за їх допомогою дійсних обставин у справі, прав і обов’язків сторін. 

Суб’єктами доказування є особи, які беруть участь у справі, зазначені в ст. 26 ЦПК, а 

також суд. 

Доказування є єдиним шляхом установлення судом фактичних обставин у 

справі. Доказування передує висновку суду про наявність прав та обов’язків сторін та 

акту застосування судом у рішенні норм матеріального права. 

Метою доказування є всебічне, повне, об’єктивне з’ясування всіх обставин, що 

мають істотне значення для правильного розгляду і вирішення справи. Досягнення 

цієї мети залежить від ефективності процесуальної діяльності суду та осіб, які беруть 

участь у справі, спрямованої на забезпечення процесу доказування у справі. 

Обов’язок надати доказовий матеріал, що дозволить суду правильно вирішити 

справу, покладений на сторони, інших заінтересованих у вирішенні справи осіб. При 

цьому на суд покладено обов’язок сприяти всебічному і повному з’ясуванню 

обставин справи: роз’яснити особам, які беруть участь у справі, їх права та обовязки, 

попередити про наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій і сприяти 

здійсненню їхніх прав у випадках, встановлених процесуальним законом. Зазначене 

забезпечує змагальність як основоположну засаду цивільного судочинства. 

Процес доказування відбувається в межах передбаченої процесуальної форми і 

структурно складається з декількох етапів (стадій), які взаємопов’язані й 

взаємозумовлені. Етап (стадія) доказування складається з сукупності об’єднаних 
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спільністю мети процесуальних дій, виконуваних суб’єктами доказування. 

Класичним і найбільш поширеним є визначення таких етапів доказування: 

 формування предмета доказування; 

 збирання та подання доказів; 

 дослідження доказів; 

 оцінка доказів. 

Разом з тим визначають, що судове доказування складається із послідовних 

стадій: а) визначення кола обставин, що підлягають доказуванню; б) виявлення і 

збирання доказів у справі; в) дослідження доказів; г) оцінка доказів; д) перевірка 

правильного судового доказування під час перегляду судових рішень. Сукупність цих 

стадій визначає процес доказування в цивільному судочинстві. Тобто, спочатку 

мають бути встановлені обставини, що підлягають доказуванню в цілому (предмет 

доказування), а вже після цього обставини, які підлягають доказуванню кожною 

стороною у справі (обов’язок доказування). 

Перший етап (стадія) доказування – формування предмета доказування. 

Відповідно до ч. 1 ст. 179 ЦПК предметом доказування під час судового розгляду є 

факти, які обгрунтовують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення 

для вирішення справи (причини пропуску строку позовної давності тощо) і 

підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. 

Предмет доказування визначається судом та особами, які беруть участь у 

справі, на підставі норм матеріального права, які підлягають застосуванню, і 

протягом процесу у справі можуть в силу тих чи інших причин піддаватися змінам, 

наприклад, при відмові позивача від частини позовних вимог чи при збільшенні 

обсягу позовних вимог, чи при пред’явленні відповідачем зустрічного позову. 

Обставини, які підлягають доказуванню, випливають з диспозиції норм 

матеріального права. Така норма вказує на обставини, які слід довести у будь-якій 

справі даної категорії. Наприклад, загальними фактами, які входять до предмета 

доказування в усіх справах про розірвання шлюбу, є факти: укладення шлюбу; 

наявності чи відсутності взаємної згоди подружжя на розірвання шлюбу; наявності чи 

відсутності спільних дітей яким не виповнилось 18 років. 

Факти, які повинні бути встановлені у справі, утворюють предмет доказування. 

Предмет доказування – це і ті обставини, що свідчать про дійсні права і 

обов’язки сторін у справі. Згідно зі ст. 179 ЦПК, предметом доказування є: 

а) обставини, які обгрунтовують вимоги позивача (підстава позову); б) обставини, які 

обгрунтовують заперечення відповідача (підстава заперечення); в) інші обставини, 

які мають значення для правильного вирішення справи.  

Правильне визначення предмета доказування у кожній цивільній справі 

дозволяє визначити коло фактів, з’ясування яких необхідне для успішного виконання 

завдань, які вирішуються судом. 

Встановлення меж предмета доказування більшою мірою є прерогативою суду, 

який на різних етапах провадження у цивільній справі визначає факти, які необхідно 

встановити для вирішення спору, з’ясовує, якими доказами кожна сторона буде 

обrрунтовувати свої доводи чи заперечення, оцінює достатність і взаємний зв’язок 

доказів в їх сукупності тощо. Поряд із цим, межі предмета доказування визначаються 

також сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Про остаточне 
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встановлення меж предмета доказування може йтися лише при ухваленні судового 

рішення, коли зібраними вважаються усі фактичні дані, що мають значення для 

вирішення справи, їх сукупність і становить предмет доказування у конкретній 

цивільній справі. 

Факти, що не підлягають доказуванню. Доказова процесуальна діяльність 

здійснюється не за всіма фактами предмета доказування. Не потребують 

доказування загальновідомі, преюдиційні факти, факти, що презюмуються, визнані 

факти. 

Загальновідомі факти – це обставини, які відомі широкому колу осіб, в тому 

числі і суду. Вони не потребують доказування, тому що об’єктивність їх існування 

очевидна, це в основному не дії, а події: землетрус, повінь, техногенна катастрофа 

тощо. Сторона, яка посилається на загальновідомий факт, повинна про нього 

зазначити. Визнання обставини загальновідомою і такою, що не підлягає 

доказуванню, вирішується судом, який розглядає справу, про що ним виноситься 

ухвала, яка оскарженню не підлягає (ч. 2 ст. 61 ЦПК). 

Преюдиційність фактів грунтується на правовій властивості законної сили 

судового рішення і визначається його межами, за якими сторони й інші особи, які 

брали участь у справі, а також їх правонаступники не можуть знову оспорювати в 

іншому процесі встановлені судовим рішенням, що набрало законної сили, факти і 

правовідносини (ч. 3 ст. 61 ЦПК). Тому факти, встановлені рішенням суду, що 

набрало законної сили, не доводяться знову при розгляді інших цивільних справ, в 

яких беруть участь ті самі особи. Але факти, встановлені вироком суду в 

кримінальній справі, який набрав законної сили, або постанова суду у справі про 

адміністративне правопорушення мають преюдиційне значення лише в двох 

питаннях: чи мали місце ці дії та чи вчинені вони даною особою (п. 4 ст. 61 ЦПК). 

Наявні в кримінальній справі інші матеріали про факти, які складають предмет 

доказування у цивільній справі, підлягають дослідженню при розгляді судом спору 

про право цивільне. Тому при розгляді позову про стягнення завданої майнової 

шкоди, яка випливає з кримінальної справи, суд не має права обговорювати вину 

відповідача. Але якщо на підтвердження розміру відшкодування збитків, які 

випливають з кримінальної справи, були подані, крім вироку, й інші докази, то вони 

включаються в сферу доказової процесуальної діяльності у справі. 

Не потребують доказування при розгляді справи і факти, які згідно з законом 

припускаються встановленими, тобто законні презумпції  (презюмовані факти). 

Правовими презумпціями є закріплені законодавством припущення про наявність або 

відсутність юридичних фактів. Слід при цьому зазначити, що ст. 61 ЦПК не містить 

положення про законні презумпції, до того ж частина 4 ст. 60 ЦПК вказує, що 

доказування не може грунтуватися на припущеннях. Однак, на відміну від 

загальновідомих і преюдиційних фактів, законні презумпції можуть бути спростовані 

в загальному порядку. Так, відповідно до ст. 1184 ЦК, за шкоду, заподіяну фізичною 

особою, визнаною недієздатною у судовому порядку, відповідають її опікун та 

заклад, які зобов’язані здійснювати за нею нагляд, якщо не доведуть, що шкода була 

завдана не з їх вини. У цій нормі вина опікуна презюмується, але він може 

здійснювати процесуальну діяльність, спрямовану на доведення наявності вини 

інших осіб, а отже, на спростування презумпції своєї вини. Так само особа, якій 
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завдано шкоду малолітньою особою, не повинна доводити, що шкода має бути 

відшкодована відповідно до ст. 1178 ЦК батьками, усиновителями, опікуном чи 

закладом, який здійснював нагляд за такою особою. Останні ж , у свою чергу, можуть 

доводити наявність обставин, які стануть підставою для звільнення їх від 

відповідальності. 

У судовій практиці підставою звільнення від доказування виступають також 

визнані факти. Це обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть 

участь у справі (п. 1 ст. 61 ЦПК). Суд може вважати визнаний стороною в суді факт 

встановленим, коли в нього не виникає сумніву, що визнання відповідає дійсним 

обставинам справи, не порушує прав і законних інтересів осіб, заінтересованих у 

справі, і не зроблено під впливом обману, насильства, погрози, помилки або з метою 

приховування істини. У разі, якщо сторона заявить про відмову від визнання нею 

обставин, то суд приймає таку відмову, якщо сторона доведе, що вона визнала ці 

обставини внаслідок помилки, що має істотне значення, обману, насильства, погрози, 

тяжкої обставини або обставини, що виникла внаслідок зловмисної домовленості її 

представника з іншою стороною (ч. 1 ст. 178 ЦПК). 

Чітке визначення судом змісту предмета доказування має важливе прикладне 

значення, оскільки воно: вказує на коло фактів, які необхідно з’ясувати чи встановити 

у судовому засіданні; обумовлює межі судового доказування; визначає конкретні 

засоби доказування, які необхідні для здійснення доказування у справі; персоніфікує 

суб’єкта, зобов’язаного довести ті обставини, на яких грунтуються його вимоги чи 

заперечення. 

Другий етап (стадія) доказування – збирання та подання доказів. З 

розширенням змагальності в цивільному процесі, активна роль суду у збиранні та 

витребуванні доказів зменшується. Згідно із загальним доказовим правилом кожна 

сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх 

вимог і заперечень. 

Збирання та подання доказів здійснюється самостійно сторонами та іншими 

особами, які беруть участь у справі, які для підтвердження своїх вимог або 

заперечень зобов’язані подати усі наявні у них докази або повідомити про них суд до 

або під час попереднього судового засідання у справі, а якщо попереднє судове 

засідання у справі не проводиться – до початку розгляду справи по суті (ч. 2 ст. 27, ч. 

1 ст. 131 ЦПК). Подання доказів особами, які беруть участь у справі, передбачає їх 

передачу в розпорядження суду. 

Під час проведення попереднього судового засідання суд з’ясовує, якими 

доказами кожна сторона буде обгрунтовувати свої доводи чи заперечення щодо 

невизнаних обставин, та встановлює строки їх подання (п. 4 ч. 6 ст. 130 ЦПК). У разі 

неявки у попереднє судове засідання сторони без поважних причин або 

неповідомлення нею причин неявки з’ясування обставин у справі проводиться на 

підставі доказів, про подання яких було заявлено до або під час попереднього 

судового засідання. У подальшому подання інших доказів залежить від поважності 

причин, через які вони були подані несвоєчасно (ч. 9 ст. 130 ЦПК). 

Докази подаються у строк, встановлений судом з урахуванням часу, 

необхідного для їх подання. Докази, подані з порушенням вимог, не приймаються, 
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якщо сторона не доведе, що докази подано несвоєчасно з поважних причин (ст. 131 

ЦПК). 

Активність суду у збиранні доказів, тобто його втручання у процес 

доказування, допускається лише з урахуванням положення ч. 4 ст. 10 ЦПК, згідно з 

яким суд може, дотримуючись неупередженості, створювати необхідні умови для 

всебічного і повного з’ясування обставин справи, сприяти сторонам у здійсненні 

їхніх прав. Така активність суду реалізується у випадках, коли сторонам та іншим 

особам, які беруть участь у справі, необхідно сприяти у витребуванні доказів, якщо у 

них є складнощі щодо отримання доказів (ч. 1 ст. 137 ЦПК). 

Збирання доказів здійснюється також за судовими дорученнями, тобто суд, 

який розглядає справу, в разі необхідності збирання доказів за межами його 

територіальної підсудності доручає відповідному суду провести певні процесуальні 

дії (ч. 1 ст. 132 ЦПК). Відповідно до засад змагальності та п. 5 ст. 130 ЦПК судові 

доручення щодо збирання доказів можуть бути направлені іншому суду лише у 

випадку, коли сторони або інші особи, які беруть участь у справі, заявили відповідне 

клопотання про витребування доказів. 

Третій етап (стадія) доказування – дослідження доказів, тобто 

безпосереднє, на підставі принципів усності й безпосередності сприйняття і вивчення 

інформації про фактичні дані, представленої сторонами й іншими особами, які беруть 

участь у справі, за допомогою передбачених в законі засобів доказування. 

Дослідження доказів спрямовано на пізнання фактичних даних (обставин у справі), їх 

змісту й достовірності і має за мету одержання необхідного для вирішення справи 

висновку про їх реальне існування. 

Якість доказування забезпечується визначеним у ЦПК процесуальним 

порядком і способом дослідження. Спосіб дослідження – це одержання інформації 

про фактичні дані, які встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх 

представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових 

доказів, висновків експертів (ч. 2 ст. 57 ЦПК). Порядок дослідження – це система 

виконуваних процесуальних дій по дослідженню доказів. У справах позовного і 

окремого проваджень, а також у провадженнях з оскарження і перегляду судових 

рішень суд безпосередньо у судовому засіданні за участю осіб, які беруть участь у 

справі, досліджує докази. У наказному провадженні, в якому проведення судового 

засідання не передбачено, суд самостійно досліджує докази, подані стягувачем при 

пред’явленні заяви про видачу судового наказу, а також докази, надані боржником 

при пред’явленні заяви про скасування судового наказу. 

Дослідження доказів завершується їх оцінкою (четвертий етап (стадія) 

доказування). Оцінка доказів – це розумова діяльність суб’єктів доказування, що 

грунтується на законах логіки і процесуального права. Вона спрямовується на 

встановлення достовірності доказової інформації, наявності чи відсутності обставин, 

які обгрунтовують вимоги й заперечення сторін та інших обставин, що мають 

значення для правильного вирішення справи і постановлення судом законного і 

обгрунтованого рішення.  

Суб’єктами оцінки доказів є суд та інші суб’єкти доказової діяльності – особи, 

які беруть участь у справі. Оцінка доказів судом є владною, а оцінка доказів особами, 
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які беруть участь у справі, – рекомендуючою. Остання виявляється в процесуальних 

діях – поясненнях, доводах, міркуваннях, запереченнях осіб, які беруть участь у справі. 

Оціночна думка суду про докази формується з початкових етапів судового 

доказування, але остаточно в повному обсязі визначається в нарадчій кімнаті і 

виражається у мотивувальній частині і змісті постановленого рішення (ст.ст. 212, 215 

ЦПК). 

Судовій оцінці можуть підлягати тільки докази, які були безпосередньо 

досліджені в судовому засіданні (ч. 1 ст. 159, ст. 179 ЦПК), з урахуванням належності 

фактичних даних і допустимості засобів доказування (ст. 58, 59 ЦПК). 

Судова оцінка доказів має важливе значення для правильного вирішення 

справи. Зважаючи на це, законом встановлені правила (принципи) її здійснення, які є 

також процесуально-правовими гарантіями правильної оцінки доказів судом (ст. 

212 ЦПК). Відповідно до них: 

1) суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на 

всебічному, повному, об’єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у 

справі доказів; 

2) жоден доказ не має для суду наперед встановленого значення; 

3) суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, 

а також достатність і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності; 

4) результати оцінки доказів суд відображає в рішенні, в якому наводяться 

мотиви їх прийняття чи відмови у прийнятті. 

Процесуальним законом встановлено обов’язок доказування. Так, стаття 60 

ЦПК закріплює правило, відповідно до якого кожна сторона зобов’язана довести ті 

обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Обов’язок 

доказування покладається також на третіх осіб, на органи і осіб, яким законом надано 

право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. Доказуванню підлягають 

обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін 

та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Доказування не може 

гpунтуватися на припущеннях. 

Суд не бере участі безпосередньо у збиранні доказового матеріалу, але у 

випадку, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у 

справі, виявляються затруднення, суд за їх клопотанням зобов’язаний витребувати 

такі докази (ст. 137 ЦПК). Докази, які отримані у порядку, встановленому ст. 137 

ЦПК, направляються до суду безпосередньо. Суд може уповноважити заінтересовану 

особу, яка бере участь у справі, одержати доказ для представлення його суду. 

У разі неподання без поважних причин письмових чи речових доказів, що 

витребувані судом, та неповідомлення причин їх неподання суд може постановити 

ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів для дослідження судом (ч. 1 ст. 93 

ЦПК). 

Розподіл обов’язків доказування. Особливість доказування полягає в тому, що 

воно виступає як право і обов’язок осіб, які беруть участь у справі. Вони мають право 

подавати докази, брати участь в їх дослідженні, давати усні і письмові пояснення 

суду, подавати свої доводи, міркування та заперечення (ст. 27 ЦПК), тобто мають 

право на доказування. Сторони, подаючи докази, реалізують своє право доказування і 

одночасно виконують обов’язок доказування, оскільки правила статей 10, 60 ЦПК 



143 
 

закріплюють правило, за яким кожна сторона повинна довести ті обставини, на які 

вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Обов’язок доказування 

покладається також на третіх осіб, прокурора, органи державної влади і місцевого 

самоврядування та інших осіб, які беруть участь у справі.  

Статтею 60 ЦПК розподіляється тягар доказування між позивачем і 

відповідачем у такий спосіб: позивач зобов’язаний доводити обставини, якими він 

обгрунтовує позовні вимоги, а відповідач – обставини, якими він обгрунтовує 

заперечення проти вимог, що пред’явлені до нього. Тягар доказування третьої особи, 

що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, адекватний тягарю доказування 

позивача. Отже, підставу позову повинен довести саме позивач.  

Таким чином, розподіл обов’язків щодо доказування у цивільній справі 

здійснюється на підставі одного з основних принципів цивільного судочинства – 

принципу змагальності, відповідно до якого кожна сторона повинна довести ті 

обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім 

випадків, встановлених ЦПК України (ч. 3 ст. 10 ЦПК). 

 

ВИСНОВОК З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ЛЕКЦІЇ: 

 

Основним способом пізнання фактичних обставин справи, що підтверджують 

вимоги та заперечення сторін, а також інших обставин, що мають значення для 

правильного вирішення справи, є встановлення їх за допомогою судових доказів, 

тобто судове доказування. Важливим є те, що судове доказування охоплює 

процесуальну діяльність всіх суб'єктів цивільного процесу, оскільки оцінка фактів і 

рішення у справі є результатом процесуальної діяльності не лише суду, а й інших 

осіб, які беруть участь у справі. 
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ІV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОКАЗІВ 

 

У відповідності зі ст. 133 ЦПК особи, які беруть участь у справі і вважають, що 

подання потрібних доказів є неможливим або у них є складнощі в поданні цих 

доказів, мають право заявити клопотання про забезпечення цих доказів.  

Інститут забезпечення доказів передбачає вжиття судом невідкладних заходів 

щодо закріплення у визначеному процесуальному порядку фактичних даних з метою 

використання їх як доказів при розгляді цивільної справи. 

Згідно з ч. 2 ст. 133 ЦПК способами забезпечення судом доказів є: 

- допит свідків;  

- призначенням експертизи;  

- витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх 

місцезнаходженням. 

Судом можуть також бути застосовані інші способи забезпечення доказів. 

У заяві про забезпечення доказів повинні бути зазначені: докази, які необхідно 

забезпечити; обставини, що можуть бути підтверджені цими доказами; обставини, які 

свідчать про те, що подання потрібних доказів може стати неможливим або 

ускладненим, а також справа, для якої потрібні ці докази або з якою метою потрібно 

їх забезпечити (ч. 1 ст. 134 ЦПК). 

Заява про забезпечення доказів може бути подана протягом усього періоду 

розгляду справи. У разі, коли подання заяви про забезпечення доказів передує 

поданню позовної заяви, заявник повинен подати позовну заяву протягом трьох днів з 

дня постановлення ухвали про забезпечення доказів. У разі неподання позовної заяви 

у зазначений строк, заявник зобов’язаний відшкодувати судові витрати, а також 

збитки, заподіяні у зв’язку із забезпеченням доказів (ч. 4 ст. 133 ЦПК). 

Питання про забезпечення доказів вирішується судом, який розглядає справу, 

протягом п’яти днів з дня надходження заяви з повідомленням сторін та інших осіб, 

які беруть участь у справі; якщо позов ще не пред’явлено, – місцевим судом, у межах 

територіальної підсудності якого можуть бути вчинені процесуальні дії щодо 

забезпечення доказів.  

Розглянувши заяву, суд постановляє ухвалу про забезпечення доказу (доказів), 

в якій зазначає порядок і спосіб її виконання або відмовляє у забезпеченні доказів. На 

ухвалу суду про відмову забезпечити докази може бути подано скаргу, яка не зупиняє 

її виконання, а також не перешкоджає розгляду справи. Якщо після вчинення 

процесуальних дій щодо забезпечення доказів позовну заяву подано до іншого суду, 

протоколи та інші матеріали щодо забезпечення доказів надсилаються до суду, який 

розглядає справу (ст. 135 ЦПК). 

 

ВИСНОВОК З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ЛЕКЦІЇ: 

 

забезпечення доказів є процесуальною гарантією належного озгляду і 

вирішення справи, забезпечення у ній доказової бази, захисту прав та інтересів 

заінтересованих осіб. 
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V. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДОКАЗУВАННЯ. 

 

У процесуальній діяльності небайдуже, хто зобов’язаний бути активним у 

встановленні факту, оскільки завжди має бути можливість покласти наслідки його 

недоведення на когось з учасників процесу. 

Відповідно до ст.60 ЦПК України кожна сторона зобов’язана довести ті 

обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім 

випадків, встановлених ст.61 ЦПК України. Докази подаються сторонами та іншими 

особами, які беруть участь у справі. Доказуванню підлягають обставини, які мають 

значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які 

беруть участь у справі, виникає спір. Доказування не може ґрунтуватися на 

припущеннях. 

Отже, доказування певних обставин є обов’язком сторін. Разом з цим, на 

практиці зустрічаються випадки порушення загальних правил розподілу обов’язків по 

доказуванню. Нерідко у рішеннях про задоволення позовних вимог зауважується про 

те, що відповідач не довів обставин, на які він посилався на заперечення позову. Слід 

погодитися з тим, що незалежно від того, довів відповідач відсутність фактів підстави 

позову чи ні, загальне правило розподілу доказових обов’язків залишається 

незмінним, і тягар доказування не переходить від однієї сторони до іншої. Підстави 

позову повинен доводити сам позивач. 

Розподіл і роз’яснення сторонам їх обов’язку по доказуванню – це функція суду 

у рамках юрисдикційної процедури і його завдання – організувати дійсно змагальний 

процес. Розподілити тягар доказування у справі – це означає зробити припущення 

про наявність або відсутність юридичних фактів на користь однієї сторони. Якщо 

протилежна сторона твердженнями і доказами не може переконати суд в хибності 

такого припущення, то припущення трансформується у твердження про наявність 

відшукуваного факту, яке буде відображено у мотивувальній частині судового 

рішення. При цьому у систему правил розподілу доказових обов’язків входять 

численні несистематизовані положення – презумпції та фікції, як юридико-технічні 

способи, використані законодавством, змістом яких є припущення про наявність чи 

відсутність відшукуваних фактів, і які забезпечують процесуальну економію 

юридичних засобів і зусиль суду та учасників процесу при здійснені правосуддя[18]. 

У ч.3 ст.32 ЦПК УРСР 1963 р. було закріплено, що факти, які згідно з законом 

припускаються встановленими, не доводяться при розгляді справи. Таке припущення 

може бути спростоване в загальному порядку. Аналогічної норми ЦПК України 2004 

р. не містить. 

Презумпція – це закріплене (або опосередковано закріплене) спеціальною 

процесуальною нормою припущення про наявність або відсутність юридично 

значимих обставин, яке перерозподіляє доказові обов’язки учасників процесу. 

Під фікцією розуміють використання в певних цілях положення, яке не відповідає 

дійсності. У процесуальному праві при доведеності певного фактичного складу 

завідомо недостовірний факт вважається існуючим та породжує юридичні 

наслідки. Отже, фікція відрізняється від презумпції відсутністю ймовірності факту, 

який стверджується. Також фікція не є способом перерозподілу доказових обов’язків, 

оскільки вона повністю звільняє особу від доказування обставини, яка фікцією 
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визнається за існуючу. Мета фікцій – спонукання недобросовісних учасників процесу 

здійснити або відмовитися від здійснення певних дій, наприклад, зробити невигідним 

для сторони ухилення від явки в судове засідання задля затягування процесу або 

приховання доказів. 

Одна з процесуальних презумпцій передбачена у ст.146 ЦПК України, за якої у 

разі ухилення особи, яка бере участь у справі, від подання експертам необхідних 

матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, якщо без цього провести 

експертизу неможливо, суд залежно від того, хто із цих осіб ухиляється, а також яке 

для них ця експертиза має значення, може визнати факт, для з’ясування якого 

експертиза була призначена, або відмовити у його визнанні. Ця норма є новелою 

ЦПК України 2004 р. 

При цьому, як зауважується в ухвалі Верховного Суду від 05.12.2007 р. право 

суду визнати факт, для з’ясування якого експертиза була призначена, або відмовити у 

його визнанні передбачено ст. 146 ЦПК України лише у разі ухилення особи, яка бере 

участь у справі, від подання експертам необхідних матеріалів, документів або від 

іншої участі в експертизі, якщо без цього провести експертизу неможливо. 

Процесуальна презумпція неповажності причини неявки в судове засідання 

осіб, які беруть участь у справі, належним чином повідомлених про час та місце 

судового засідання, міститься в ч.2 ст.77 ЦПК України. На її підставі суд має право 

прийняти процесуальне рішення, невигідне для особи, яка не з’явилася до суду, у 

вигляді розгляду справи по суті [22]. 

Прикладом процесуальних фікцій є норма ч.1 ст.77 ЦПК України, за якої 

сторони та інші особи, які беруть участь у справі, зобов’язані повідомляти суд про 

зміну свого місця проживання (перебування, знаходження) або місцезнаходження під 

час провадження справи. У разі відсутності заяви про зміну місця проживання або 

місцезнаходження судова повістка надсилається на останню відому судові адресу і 

вважається доставленою, навіть якщо особа за цією адресою більше не проживає або 

не знаходиться. Аналогічна фікція передбачена у ч.8 ст.76 ЦПК України, за якої 

особа, яка відмовилася отримувати повістку, вважається належним чином 

повідомленою. 

Верховний Суд України, скасовуючи ухвалу апеляційного суду Харківської 

області від 05 грудня 2007 р., послався на порушення під час її прийняття ч.1 ст.77 

ЦПК України, адже, скасовуючи рішення районного суду і передаючи справу на 

новий судовий розгляд до суду першої інстанції, апеляційний суд виходив із того, що 

рішення судом першої інстанції було ухвалено за відсутності представника 

відповідача в справі – АТЗТ, який належним чином про дату та час розгляду справи 

повідомлений не був, а довідка поштового відділення про те, що адресат вибув із 

місця проживання за вказаною в судовій повістці адресою, не може вважатися 

належним повідомленням представника відповідача про час і місце слухання справи 

та бути підставою розгляду справи за його відсутності. 

Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування (п.26 

Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування норм цивільного 

процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції» від 

12.06.2009 №2). 
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Під час судового розгляду предметом доказування є факти, якими 

обґрунтовують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше юридичне значення 

для вирішення справи (причини пропуску позовної давності тощо) і підлягають 

встановленню при ухваленні рішення (ст.179 ЦПК України).Докази, які збираються 

або подаються сторонами (показання свідків, письмові чи речові докази), повинні 

стосуватися суті спору (предмета та підстави позову). Тому, вирішуючи, наприклад, 

питання про виклик свідків, в усіх випадках суд має вимагати від сторін пояснення, 

які саме обставини можуть бути підтверджені ними (ст. 136 ЦПК України). Це ж 

стосується й вирішення питання про витребування інших доказів (письмових, 

речових). Докази, які не стосуються справи й предмета доказування (ст.58 ЦПК 

України), або одержані з порушенням порядку, встановленого законом, або якими не 

можуть бути підтверджені певні обставини справи (ст.59 ЦПК України), судом не 

повинні прийматися (п.13 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про 

застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють 

провадження у справі до судового розгляду» від 12.06.2009 №5). Вважається, що 

належність доказів характеризує їх суть, а допустимість – форму доказів[23]. 

Відповідно до ст.59 ЦПК України обставини справи, які за законом мають бути 

підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими 

засобами доказування. Допустимість судового доказу – це відповідність його 

процесуальній формі (засобів доказування) вимогам закону [24]. Так, виходячи зі 

змісту ст.59 ЦПК України та з урахуванням положень ч. 1 ст.218 ЦК України, не 

може стверджуватися показаннями свідків наявність правовідносин, що виникають з 

правочинів, для яких законом установлено письмову форму. Відповідно до ч.1 ст. 61 

ЦПК України обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть участь у 

справі, не підлягають доказуванню. Проте в ході розгляду справи сторона може 

відмовитися від визнання нею чи її представником обставин, довівши при цьому 

належними та допустимими доказами, що вона визнала обставини внаслідок 

помилки, що має істотне значення, обману, насильства, погрози, тяжкої обставини 

або обставини визнано у результаті зловмисної домовленості її представника з 

другою стороною (ч.1 ст. 178 ЦПК України). При доведеності причин відмови від 

визнання обставин суд постановляє ухвалу, яка оскарженню не підлягає, після чого 

такі обставини доводяться в загальному порядку. Зокрема, це означає, що іншій 

стороні у справі може бути надано право подати докази на підтвердження чи 

заперечення тих обставин, які вона своєчасно (ст.131 ЦПК України) не подала у 

зв’язку з попереднім визнанням обставин. 

ЦПК УРСР 1963 р. передбачав: 1) обов’язковість вироку суду в кримінальній 

справі, який набрав законної сили, для суду, що розглядає справу про цивільно-

правові наслідки дій особи, відносно якої відбувся вирок суду, лише в питаннях, чи 

мали місце ці дії та чи вчинені вони даною особою; 2) факти, встановлені судовим 

рішенням, що набрало законної сили по одній цивільній справі, не доводяться знову 

при розгляді інших цивільних справ, в яких беруть участь ті самі особи (ст.31, 32). 

ЦПК України 2004 р. розширив перелік обставин, що не підлягають доказуванню, за 

рахунок: 1) постанови суду у справі про адміністративне правопорушення, яка є 

обов’язковою для суду, що розглядає справу про цивільно-правові наслідки дій 

особи, стосовно якої ухвалено постанову суду, з питань, чи мали місце ці дії та чи 
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вчинені вони цією особою; 2) рішень у господарській або адміністративній справі, що 

набрали законної сили, щодо встановлений у них обставин, які не доказуються при 

розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої 

встановлено ці обставини (ст.61). Ця норма чинного ЦПК України має 

застосовуватися щодо вказаних рішень та постанов незалежно від часу їх прийняття 

(як до набуття чинності ЦПК України 2004 р., так і після). 

Як було зауважено в Узагальненні Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики розгляду судами 

цивільних справ про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки 

у 2010–2011 роках, при розгляді справи про цивільно-правові наслідки дій особи, 

стосовно якої ухвалено вирок, що набрав законної сили, або постанову суду у справі 

про адміністративне правопорушення, це судове рішення є обов’язковим для суду 

лише щодо з’ясування питань, чи мали місце такі дії та чи вчинені вони цією особою. 

Тому розглядаючи позов, який випливає з кримінальної справи чи зі справи про 

адміністративне правопорушення, суд не вправі обговорювати вину відповідача, а 

може лише вирішувати питання про розмір відшкодування. Інші прийняті в рамках 

кримінальної справи чи справи про адміністративне правопорушення постанови 

оцінюються судом згідно з положеннями ст. 212 ЦПК України. На підтвердження 

висновку суду щодо розміру збитків у рішенні, крім посилання на вирок у 

кримінальній справі чи постанову у справі про адміністративне правопорушення, 

необхідно також вказати докази, подані сторонами при розгляді цивільної справи 

(наприклад, врахування матеріального становища відповідача або вини потерпілого). 

Складними для судів виявляються питання застосування положення ч. 4 ст. 61 

ЦПК України (щодо звільнення від доведення вини) у разі, якщо постанова у справі 

про адміністративну відповідальність не вказує на винну особу, наприклад, 

провадження у справі закрито у зв’язку із закінченням строку притягнення до 

адміністративної відповідальності. 

Так, Верховним Судом України 09 червня 2010 року (справа № 6-11887св10) 

скасовано з направленням справи на новий розгляд рішення Біляївського районного 

суду від 05 жовтня 2009 року та ухвалу Апеляційного суду Одеської області від 03 

лютого 2010 року, якими позов Ю. до А. про відшкодування майнової та моральної 

шкоди, завданої з вини відповідача позивачу внаслідок ДТП, було задоволено. 

Задовольняючи позов, суди послалися на те, що вину відповідача підтверджено 

постановою суду в справі про адміністративне правопорушення і ця обставина не 

підлягає доведенню, а те, що апеляційним судом постанову суду скасовано, не має 

значення, оскілки її скасовано не з реабілітуючих підстав, а внаслідок закінчення 

строку притягнення до адміністративної відповідальності. 

Проте Верховний Суд України вказав, що згідно з ч. 4 ст. 61 ЦПК України 

постанова у справі про адміністративне правопорушення є обов’язковою для суду, що 

розглядає справу про цивільно-правові наслідки дій особи, стосовно якої ухвалено 

постанову суду, з питань, чи мали місце ці події та чи вчинені вони цією особою. При 

цьому згідно з постановою апеляційного суду однією з підстав скасування постанови 

судді у справі про адміністративне правопорушення щодо відповідача було те, що 

відповідальність за ст. 124 КУпАП настає лише за наявності ушкодження 

транспортних засобів унаслідок порушення правил дорожнього руху, а ні органи ДАІ, 
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ні суд такої обставини не перевірили і такого порушення з боку відповідача не 

встановили. 

Отже, як правильно вказав Верховний Суд України, зазначені ним обставини 

судами не перевірено, суди не визначились і з тим, чи містить постанова 

апеляційного суду про закриття провадження у справі про адміністративне 

правопорушення щодо А. відповіді на питання, чи мало місце зіткнення 

транспортних засобів сторін та чи сталося це з вини відповідача, не з’ясували і не 

врахували, що за відсутності преюдиціального доказу вини відповідача у завданні 

шкоди позивачеві його посилання на вину відповідача та заперечення відповідача 

щодо цього підлягали перевірці судом на загальних підставах доказування. 

Дійсно, положення ч. 3 ст. 61 ЦПК України фактично позбавляють особу, вину 

якої встановлено вироком у кримінальній справі або постановою у справі про 

адміністративне правопорушення, можливості спростувати наявність такої вини. 

Проте вказана процесуальна норма не дає підстав за будь-яких обставин 

вважати не винною у ДПТ особу, відносно якої не порушувалось кримінальної 

справи і не складався протокол про адміністративне правопорушення. 

У цьому випадку вину такої особи може бути підтверджено чи спростовано 

іншими належними і допустимими доказами, передбаченими ЦПК України (ст. 57), 

зокрема висновком судової автотехнічної експертизи, письмовими доказами тощо. 

Також не є перешкодою для покладення цивільно-правової відповідальності на 

особу у справах, де внаслідок винних дій обох водіїв завдано шкоди їх транспортним 

засобам, те, що лише один із водіїв притягувався до адміністративної 

відповідальності за порушення ПДР України. 

Слід мати на увазі, що у випадку встановлення вини особи у ДТП постановою 

про притягнення до адміністративної відповідальності ця особа не позбавлена права 

доводити протиправність дій інших учасників ДТП і причинний зв’язок цієї 

протиправності із завданою шкодою. 

Відсутність у діях відповідача складу адміністративного правопорушення не 

свідчить про відсутність підстав для цивільно-правової відповідальності за завдану 

шкоду. Суди мають перевірити всі обставини вчинення ДТП і зробити висновок про 

відповідальність осіб, причетних до цієї ДТП, якщо провадження у справі про 

адміністративне правопорушення було закрито у зв’язку із закінченням строків, 

передбачених ст. 38 КУпАП (Узагальнення Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики розгляду судами 

цивільних справ про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки 

у 2010–2011 роках). 

Відповідно до змісту ст.61 та ст.208 ЦПК України, не підлягають доведенню 

обставини, встановлені як у рішеннях, так і в ухвалах суду, зокрема в ухвалі суду про 

закриття провадження у справі у зв’язку з укладенням мирової угоди, наявність якої є 

підставою для закриття провадження у справі, відкрите за повторним зверненням 

позивача з аналогічними вимогами до тієї ж особи. 

Зі змісту ст.61 ЦПК слідує, що постанови слідчих органів не володіють 

ознаками преюдиціальності, а тому факти, встановлені в них, не обов’язкові для суду, 

що розглядає цивільну справу. Разом з тим, вони повинні бути оцінені судом наряду з 

іншими доказами. 
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Проблемним є питання визнання особи винною у скоєнні ДТП у справах про 

цивільно-правові наслідки ДТП, якщо особу не було визнано винною у скоєнні 

адміністративного правопорушення. Достатньо часто у практиці розгляду справи про 

притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки руху 

суди закривають провадження у справі у зв’язку із закінченням строку притягнення 

до адміністративної відповідальності та не визначають у постанові наявність у діях 

особи вини у скоєнні правопорушення. У таких випадках саме суд, який розглядає 

справу про відшкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП, має визначитися з 

наявністю вини відповідача у ДТП, що відбувається на підставі усіх наявних у справі 

доказів і не обмежується лише матеріалами адміністративної справи. 

Відповідно до ч.1 ст.61 ЦПК України обставини, визнані сторонами та іншими 

особами, які беруть участь у справі, не доводяться. Якщо ж обставина була визнана 

лише одним із співвідповідачів, то це не звільняє позивача від обов’язку доводити 

певні обставини. 

Однією з новел ЦПК України 2004 р. стала норма ст.131 ЦПК України, за якої 

сторони зобов’язані подати свої докази суду до або під час попереднього судового 

засідання у справі, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться, - до 

початку розгляду справи по суті. Докази, подані з порушенням цих вимог, не 

приймаються, якщо сторона не доведе, що докази подано несвоєчасно з поважних 

причин. Сторони до або під час попереднього судового засідання у справі, а якщо 

попереднє судове засідання у справі не проводиться, - до початку розгляду справи по 

суті, зобов’язані повідомити суд про всі відомі їм рішення судів, що стосуються 

предмету спору, а також про всі відомі їм незавершені судові провадження, що 

стосуються предмету спору. 

Виходячи з принципу процесуального рівноправ’я сторін та враховуючи 

обов’язок кожної сторони довести ті обставини, на які вона посилається, необхідно в 

судовому засіданні дослідити кожний доказ, наданий сторонами на підтвердження 

своїх вимог або заперечень, який відповідає вимогам належності та допустимості 

доказів (ст.ст.58, 59 ЦПК України) в порядку, передбаченому ст.ст.185, 187, 189 ЦПК 

України. 

Виходячи із закріпленого ст.159 ЦПК України принципу безпосередності 

судового розгляду, докази повинні бути досліджені в судовому засіданні, в якому 

ухвалено рішення, незалежно від того, чи досліджувалися ці докази тим же складом 

суду в іншому судовому засіданні. Разом з тим, якщо розгляд справи відкладався, а 

сторони не наполягають на повторенні пояснень учасників цивільного процесу, 

наданих раніше, знайомі з матеріалами справи, в тому числі з поясненнями учасників 

цивільного процесу, суд може надати їм можливість підтвердити раніше надані 

пояснення без їх повторення, доповнити їх і поставити додаткові питання (п.31 

Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування норм цивільного 

процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції» від 

12.06.2009 №2).Як зауважуються Верховним Судом України, не можуть бути 

використані як показання свідків їх письмові пояснення, тому у відповідних випадках 

(наприклад, якщо пояснення таких осіб мають значення для справи і допитати їх 

неможливо) вони приймаються судом як письмові докази (ст. 64 ЦПК) (п.27 

Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування норм цивільного 
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процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції» від 

12.06.2009 №2). Разом з тим суд вправі при повторному розгляді справи після 

скасування раніше ухваленого рішення оголосити й оцінити в сукупності з іншими 

доказами показання свідків, що мають значення для вирішення справи, допитаних у 

судовому засіданні, в якому було ухвалено скасоване рішення, якщо участь таких 

свідків у новому судовому засіданні на підставі наданих доказів не вбачається 

можливою (внаслідок хвороби, тривалого відрядження тощо), за винятком випадку, 

якщо суд вищої інстанції у своїй ухвалі зазначив, що мало місце порушення норм 

процесуального закону при їх допиті.У разі необхідності за клопотанням особи, яка 

зробила таку заяву, суд відповідно до правил ч.4 ст.10 ЦПК України сприяє їй у 

збиранні цих доказів (призначає експертизу, витребовує інформацію від особи, за 

іменем якої видано документ, оголошує перерву або відкладає розгляд справи, якщо 

це потрібно, тощо).Стосовно допустимості використання у цивільному процесі як 

доказу протоколу допиту свідка у кримінальній справі у літературі зауважується, що 

цей протокол має бути оцінений судом на належність, допустимість та достовірність, 

а також достатність і взаємний зв’язок з іншими доказами у справі. Проте, це не 

виключає того, що при наявності певних обставин, які заслуговують на увагу 

(реальна можливість, необхідність тощо), зазначена особа, яка була допитана у 

кримінальній справі як свідок, можу бути викликана в суд для допиту як свідок. 

Однією з новел ЦПК України 2004 р. стала норма ч.2 ст.57, за якої данні по справі 

можуть доводитися не будь-якими поясненнями сторін та третіх осіб, їх 

представників, а лише тими, що були дані цими особами під час допиту їх як свідків. 

Ст.27 ЦПК УРСР 1963 р. такого обмеження не містило. 

Зазначена новела не завжди застосовується у судовій практиці, що призводить 

до скасування судових рішень. 

Наприклад, Верховний Суд України, скасовуючи рішення апеляційного суду АРК 

від 28 листопада 2005 р. в ухвалі від 06.06.2007 р. зауважив, що апеляційний суд, 

переглядаючи справу, обмежився опитуванням сторін, а нових доказів у справі не 

досліджував. Проте в ч. 2 ст. 57 ЦПК України зазначено, що пояснення сторін 

набувають статусу доказів лише тоді, коли сторони допитуються судом як свідки. 

Зазначена новела пов’язана із підвищенням достовірності такого засобу 

доказування. У ЦПК УРСР 1963 р. для цієї мети була передбачена норма ч.1 ст.40, за 

якої пояснення сторін і третіх осіб про відомі їм обставини, що мають значення для 

справи, підлягають перевірці і оцінці поряд з іншими зібраними в справі доказами. 

На сьогодні законодавець шляхом запровадження норми про врахування лише 

пояснень сторін та третіх осіб, їх представників, допитаних як свідків, намагається 

посилити відповідальність учасників процесу за зловживання своїми процесуальними 

правами, зокрема, в частині дачі ними неправдивих пояснень[26]. 

Як було зауважено у п.23 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про 

застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у 

суді першої інстанції» від 12.06.2009 №2 пояснення зазначених осіб, отримані не за 

процедурою допиту свідків (ст.184 ЦПК України), не можуть використовуватися як 

засіб доказування. При цьому, під час запровадження цієї новели були дотримані 

принципи диспозитивності та змагальності, адже за ст.62 ЦПК України, ці особи 

можуть бути допитані як свідки лише за їх згодою. Відсутність цієї згоди призводить 
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до того, що пояснення цих осіб, дані не під час допиту як свідка, не можуть бути взяті 

до уваги як засіб доказування під час ухвалення рішення. Суд має право в ході 

відповідей експерта на питання з’ясовувати їх суть та ставити експерту питання після 

закінчення його допиту особами, які беруть участь у справі. Роз’яснення та 

доповнення до висновку експерта викладаються письмово, підписуються ним і 

приєднуються до справи. 

Як зауважується у Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судову 

практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку» від 24.10.2008 №12 за 

змістом п.6 ч.3 ст. 295, ч.2 ст. 303 та п. 1 ч.1 ст. 309 ЦПК України апеляційний суд 

може встановлювати нові обставини, якщо їх наявність підтверджується новими 

доказами, що мають значення для справи (з урахуванням положень про належність і 

допустимість доказів), які особа не мала можливості подати до суду першої інстанції 

з поважних причин, доведених нею, або які неправомірно не були цим судом 

прийняті та досліджені, або доказами, які судом першої інстанції досліджувались із 

порушенням установленого порядку. 

У разі надання для дослідження нових доказів, які з поважних причин не були 

подані до суду першої інстанції, інші особи, які беруть участь у справі, мають право 

висловити свою думку щодо цих доказів як у запереченні на апеляційну скаргу, так і 

в засіданні суду апеляційної інстанції. 

Вирішуючи питання щодо дослідження доказів, які без поважних причин не 

подавалися до суду першої інстанції, апеляційний суд повинен врахувати як вимоги 

ч.3 ст. 27 ЦПК України щодо зобов’язання особи, яка бере участь у справі, 

добросовісно здійснювати свої права та виконувати процесуальні обов’язки, так і 

виключне значення цих доказів для правильного вирішення справи. 

Особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та 

обов’язки, мають право подати до суду апеляційної інстанції всі наявні в них докази 

на підтвердження порушення їх прав. 

Про прийняття та дослідження нових доказів, як і відмову в їх прийнятті, 

апеляційний суд зобов’язаний мотивувати свій висновок в ухвалі при обговоренні 

заявленого клопотання (ч.2 ст.208, ч.1 ст.212, ч.1 ст.304 ЦПК України). 

Дослідження нових доказів провадиться, зокрема, у таких випадках: 

1) якщо докази існували на час розгляду справи судом першої інстанції, але 

особа, яка їх подає до апеляційного суду, з поважних причин не знала й не могла 

знати про їх існування; 

2) докази існували на час розгляду справи в суді першої інстанції і учасник 

процесу знав про них, однак з об’єктивних причин не міг подати їх до суду; 

3) додаткові докази, які витребовувалися раніше, з’явилися після ухвалення 

рішення судом першої інстанції; 

4) суд першої інстанції неправомірно виключив із судового розгляду подані 

учасником процесу докази, що могли мати значення для вирішення справи; 

5) суд першої інстанції необґрунтовано відмовив учаснику процесу в 

дослідженні доказів, що могли мати значення для вирішення справи (необґрунтовано 

відмовив у призначенні експертизи, витребуванні доказів, якщо їх подання до суду 

для нього становило певні труднощі тощо); 
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6) наявні інші поважні причини для їх неподання до суду першої інстанції у 

випадку відсутності умислу чи недбалості особи, яка їх подає, або вони не досліджені 

судом унаслідок інших процесуальних порушень. 

Під час попереднього судового засідання за заявою особи, яка бере участь у 

справі, суд може вирішити питання про забезпечення доказів, якщо для цієї особи 

подання потрібних доказів є неможливим або в неї є труднощі у поданні цих доказів. 

Закон не обмежує коло доказів, які можуть бути забезпечені судом, і здійснення 

процесуальних дій щодо забезпечення доказів.У заяві про забезпечення доказів 

повинні бути зазначені всі відомості, визначені ч.1 ст. 134 ЦПК України, а в разі 

невідповідності заяви цим вимогам застосовуються наслідки, встановлені ч.1 і ч.2 ст. 

121 ЦПК України. Така заява розглядається протягом п’яти днів з дня її надходження 

з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, однак їх явка не є обов’язковою. 

Питання про забезпечення доказів вирішується ухвалою.Відмова в забезпеченні 

доказів оскарженню не підлягає, а оскарження ухвали про забезпечення доказів не 

зупиняє її виконання, а також не перешкоджає розгляду справи (ч.4 ст. 135 ЦПК 

України). У разі оскарження цієї ухвали до суду апеляційної інстанції направляється 

не цивільна справа, а виділені відповідні матеріали справи (копія позовної заяви, 

заява про забезпечення доказів, оригінал оскарженої ухвали тощо); після розгляду 

апеляційним судом скарги ці матеріали повертаються до суду для залучення до 

матеріалів цивільної справи. Крім передбачених ч.2 ст. 133 ЦПК України способів 

забезпечення (допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд 

доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням) суд залежно від предмета позову 

може застосувати й інші способи (одержати пояснення сторони, які вона дає як 

свідок, заборонити дії, внаслідок яких знищуються докази, вилучити на час розгляду 

справи докази тощо). За змістом статті 132 ЦПК України судові доручення щодо 

збирання доказів (допит свідків, проведення огляду на місці речових доказів, 

роз’яснення експертом його висновку, допит сторін або третьої особи тощо) даються 

тільки суду, а не іншому органу, якщо відповідні дії не можуть бути проведені судом, 

який розглядає справу, або для нього це становить труднощі. У порядку судового 

доручення не повинні збиратися письмові або речові докази, які можуть бути 

представлені сторонами або за їх клопотанням витребувані судом, який розглядає 

справу; суд не вправі давати доручення про витребування від позивача даних, які 

підтверджують обґрунтованість його вимог, а також інших відомостей, які повинні 

бути ним зазначені в позовній заяві згідно зі ст. 119 ЦПК України. Судові доручення 

та їх виконання повинні проводитися при суворому додержанні правил ст. 132 ЦПК 

України та визначеного законом порядку збирання доказів. Фактичні дані, одержані 

при виконанні судового доручення з порушенням встановленого законом порядку 

(ст.ст. 140, 141, 143, 147, 180, 182, 187, 189 ЦПК України), доказової сили не мають. 

Недопустимим є передача виконання доручень працівникам апарату суду та 

отримання письмових пояснень замість з’ясування порушених в ухвалі питань у 

судовому засіданні зі складанням відповідного протоколу. Разом з тим не 

виключається залучення до протоколу письмових пояснень за клопотанням осіб, які 

допитуються (п.16 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування 

норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі 

до судового розгляду» від 12.06.2009 №5). Для з’ясування обставин, що мають 
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значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, 

техніки, ремесла тощо, суд за заявою осіб, які беруть участь у справі, призначає 

експертизу, коли необхідність експертного висновку випливає з обставин справи і 

поданих доказів. Разом із тим у випадках, коли вирішення справи залежить від 

психічного стану особи в момент вчинення нею певної дії, наприклад при розгляді 

справ про визнання правочинів недійсними з мотивів укладення їх фізичною особою, 

яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла ними керувати (ст.225 ЦК 

України), і за відсутності клопотання про призначення експертизи, суд згідно з ч.4 ст. 

10 ЦПК України повинен роз’яснити позивачу його право на заявлення такого 

клопотання та наслідки невчинення цієї процесуальної дії. Експертиза повинна бути 

обов’язково призначена у випадках, передбачених ст.145 ЦПК України. Під час 

обговорення в попередньому судовому засіданні питання про призначення 

експертизи, а також в ухвалі про її призначення суд повинен роз’яснити наслідки 

ухилення від участі в експертизі (ст.146 ЦПК України). Застосування таких наслідків 

можливе лише після постановлення ухвали про призначення експертизи та 

підтвердження факту ухилення особи від участі в експертизі.При вирішенні питання 

про призначення експертизи суди повинні керуватися ст.ст.143 - 150 ЦПК, Законом 

України від 25.02.1994 р. № 4038-XII «Про судову експертизу», Інструкцією про 

призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, 

затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (у 

редакції наказу Міністерства юстиції України від 30.12. 2004 р. № 144/5), та 

враховувати роз’яснення, дані в постанові Пленуму Верховного Суду України від 

30.05.1997 р. № 8 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» (зі 

змінами, внесеними постановою від 25.05.1998 р. № 15), з урахуванням особливостей 

правового регулювання захисту конкретних суб’єктивних прав.Висновок експертизи 

може бути доказом у справі лише в тому разі, коли експертиза була проведена на 

підставі ухвали суду відповідними судово-експертними установами. Як експерт може 

залучатися особа, яка відповідає вимогам, установленим Законом України «Про 

судову експертизу», і внесена до Державного реєстру атестованих судових 

експертів. У разі коли висновок експертизи наданий стороною як додаток до позовної 

заяви, тобто проведений відповідною експертною установою за її клопотанням чи 

клопотанням її представника, то такий висновок можерозцінюватися лише як 

письмовий доказ, який підлягає дослідженню в судовому засіданні та відповідній 

оцінці. Якщо стосовно цього письмового доказу в судовому засіданні виникнуть 

сумніви, то, виходячи з характеру матеріально-правового спору та залежно від того, 

яке значення має наявність у справі такої експертизи, суд повинен роз’яснити особам, 

які беруть участь у справі, про їх право заявити клопотання про її призначення. 

При цьому мають враховуватися вимоги ст.59 ЦПК України, за якою обставини 

справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не 

можуть підтверджуватись іншими засобами доказування, а також ч.1 ст.143 ЦПК 

України, відповідно до якої для з’ясування обставин, що мають значення для справи і 

потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд 

призначає експертизу. 

Як зазначив Верховний Суд України, судам потрібно мати на увазі, що акти чи 

інші документи, в тому числі відомчі, де зазначаються обставини, встановлені із 
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застосуванням спеціальних знань (наприклад, про причини аварії, вартість ремонту, 

розмір нестачі матеріальних цінностей), не можуть розглядатися як висновок 

експерта та бути підставою для відмови в призначенні експертизи, навіть якщо вони 

одержані на запит суду, органу дізнання, слідчого або адвоката (п.18 постанови 

Пленуму Верховного Суду України «Про судову експертизу в кримінальних і 

цивільних спорах» від 30.05.1997 р.). 

Як було зазначено в Узагальненні Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики розгляду судами 

цивільних справ про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки 

у 2010–2011 роках, іноді позивачі для підтвердження розміру шкоди надають 

висновки спеціалістів, звіти про оцінку та інші документи, складені суб’єктами 

оціночної діяльності, та суди задовольняють позовні вимоги на підставі саме цих 

доказів. Вважається, що така практика не суперечить вимогам цивільного 

процесуального законодавства, зокрема ст. ст. 57, 212 ЦПК України. 

Відповідально до ч.ч. 3 і 4 ст. 10 ЦПК України кожна сторона повинна 

довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або 

заперечень, крім випадків, встановлених законом. Суд сприяє всебічному і 

повному з’ясуванню обставин справи: роз’яснює особам, які беруть участь у справі, 

їх права та обов’язки, попереджає про наслідки вчинення або невчинення 

процесуальних дій і сприяє здійсненню їхніх прав у випадках, встановлених цим 

Кодексом. 

Згідно з ч. 1 ст. 11 ЦПК України суд розглядає цивільні справи не інакше як за 

зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до цього Кодексу, в 

межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть 

участь у справі. 

Відповідно до ч. 1 ст. 64 ЦПК України письмовими доказами є будь-які 

документи, акти, довідки, листування службового або особистого характеру або витяг 

із них, що містять відомості про обставини, які мають значення для справи. 

Отже, якщо позивач для підтвердження розміру шкоди надає висновок 

спеціаліста, а відповідач, заперечуючи проти цього розміру, після виконання судом 

вимог ч. 4 ст. 10 ЦПК України не надає ніяких доказів на підтвердження своїх 

заперечень, суд відповідно до вимог ст.ст. 212, 213 ЦПК України ухвалює рішення на 

підставі наявних у справі доказів, оскільки відповідач у порушення вимог ст.ст. 10, 60 

ЦПК України ухилився від доведення обставин, на які посилався. 

У будь-якому випадку судам слід мати на увазі, що обов’язок доведення 

розміру шкоди лежить на позивачеві, а експертиза може бути призначена судом лише 

за заявою осіб, які беруть участь у справі. За наявності підстав, зазначених у ч. 2 ст. 

303 ЦПК України, не виключено призначення судової експертизи і апеляційним 

судом. 

Як наголошується у п.2 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про 

судову експертизу в кримінальних і цивільних спорах» від 30.05.1997 

р.неприпустимо призначення експертизи у випадках, коли з’ясування певних 

обставин не потребує спеціальних знань, а також порушення перед експертом 

правових питань, вирішення яких віднесено законом до компетенції суду(щодо вини, 

дієздатності тощо). 
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На відміну від ст.57 ЦПК УРСР 1963 р., яка допускала призначення експертизи 

і за ініціативою суду, ч.1 ст.143 ЦПК України 2004 р. допускає призначення 

експертизи лише за клопотанням осіб. 

Разом з цим, згідно зі ст.145 ЦПК України призначення експертизи є 

обов’язковим за клопотанням хоча б однієї із сторін, якщо у справі необхідно 

встановити: 1) характер і ступінь ушкодження здоров’я; 2) психічний стан особи; 3) 

вік особи, якщо про це немає відповідних документів і неможливо їх одержати. 

ЦПК України 2004 р. врегулював питання змісту ухвали про призначення 

експертизи (ст.144) та висновку експертизи (ст.147), визначив поняття комісійної 

(ст.148) і комплексної (ст.149) експертизи, уточнив поняття додаткової та повторної 

експертизи (ст.150), передбачив обов’язок суду у разі домовленості сторінпро 

залучення до проведення експертизи певних осіб, призначити її відповідно до 

домовленості сторін (ч.2 ст.143). 

Відповідно до п.1.13 Інструкції про призначення та проведення судових 

експертиз та експертних досліджень, затв. Наказом Мінюсту у редакції наказу від 

30.12.2004 р. № 144/5 строк проведення експертизи встановлюється, у залежності від 

складності дослідження, з урахуванням експертного навантаження фахівців, 

керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником 

структурного підрозділу), у межах: 

- 10 днів - щодо матеріалів з невеликою кількістю об’єктів і не складних за 

характером досліджень; 

- 1 місяця - щодо матеріалів із середньою кількістю об’єктів або середньої 

складності за характером досліджень; 

- 2 місяців - щодо матеріалів з великою кількістю об’єктів або складних за 

характером досліджень; 

- більше 2 місяців - щодо матеріалів з особливо великою кількістю об’єктів або 

найскладніших за характером досліджень (використання криміналістичного 

обладнання /лазерного, оптичного, електронного/, проведення експериментальних 

досліджень, застосування декількох методів), при цьому термін виконання не 

повинен перевищувати 3 місяців. 

У виняткових випадках, якщо експертиза є особливо складною, потребує 

вирішення більше десяти питань або вирішення питань, які потребують декількох 

досліджень, чи налічує більше п’яти томів матеріалів справи, або є комплексною чи 

потребує залучення фахівців з інших установ (у тому числі судово-медичних), 

підприємств, організацій і не може бути виконана в зазначені строки, більший 

розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з органом (особою), 

який призначив експертизу, після попереднього вивчення експертом наданих 

матеріалів. Попереднє вивчення матеріалів при нескладних та середньої складності 

дослідженнях не повинно перевищувати п’яти днів; при складних та найскладніших 

дослідженнях - відповідно десяти та п’ятнадцяти днів. 

Відповідно до ст.202 ЦПК України суд за власної ініціативи чи за заявою 

особи, яка бере участь у справі, можу зупинити провадження у справі на час 

проведення експертизи. У цій частині ухвала суду підлягає оскарженню (п.13 ч.1 

ст.293 ЦПК України). 
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Оскільки у ст.293 ЦПК не міститься посилань на ухвалу про призначення 

експертизи, заперечення щодо її ухвалення мають наводитися у апеляційній скарзі на 

рішення у справі. Подання окремої апеляційної скарги на ухвалу при призначення 

експертизи буде мати наслідком відмову апеляційного суду у прийнятті цієї скарги 

(ч.3 ст.297 ЦПК України), відмову суду касаційної інстанції у відкритті касаційного 

провадження (п.1 ч.3 ст.328 ЦПК України). 

У судовій практиці зустрічаються випадки відмови суду призначити експертизу 

з посиланням на те, що особа, яка заявляє відповідне клопотання не надає необхідних 

для її проведення матеріалів (наприклад, не з’являється для надання зразків почерку 

та підпису для проведення почеркознавчої експертизи). Проте це не відповідає 

чинному законодавству, оскільки відповідно до змісту ст.146 ЦПК України 

ненадання відповідних матеріалів оцінюється стосовно вже призначеної експертизи. 

 

ВИСНОВОК З ПЯТОГО ПИТАННЯ ЛЕКЦІЇ: 

 

Отже, на практиці зустрічаються випадки порушення загальних правил 

розподілу обов’язків по доказуванню. Нерідко у рішеннях про задоволення позовних 

вимог зауважується про те, що відповідач не довів обставин, на які він посилався на 

заперечення позову. Слід погодитися з тим, що незалежно від того, довів відповідач 

відсутність фактів підстави позову чи ні, загальне правило розподілу доказових 

обов’язків залишається незмінним, і тягар доказування не переходить від однієї 

сторони до іншої. Підстави позову повинен доводити сам позивач. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Питання щодо поняття, змісту і основних ознак доказів, доказування, засобів 

доказування в цивільному судочинстві, класифікації доказів, їх забезпечення є одним 

з пріоритетних у практичній діяльності юриста. Докази і доказування в цивільному 

судочинстві є невід’ємною частиною і процесуальним засобом пізнання у справі, 

важливою передумовою ухвалення законного та обгрунтованого судового рішення.  

Важливим є те, що судове доказування охоплює процесуальну діяльність всіх 

суб'єктів цивільного процесу, оскільки оцінка фактів і рішення у справі є результатом 

процесуальної діяльності не лише суду, а й інших осіб, які беруть участь у справі. 

Процес доказування відбувається в межах передбаченої процесуальної форми і 

структурно складається з декількох етапів (стадій), які взаємопов’язані й 

взаємообумовлені. Обов'язок забезпечити в ході провадження повноту доказового 

матеріалу, що дозволяє встановити істину у справі в цивільному процесі, покладений 

на сторони, інших заінтересованих у вирішенні справи осіб та суд. При цьому, 

активна роль суду у збиранні і витребуванні доказів передбачена лише у справах 

окремого провадження, оскільки особливістю цього провадження є зменшена 

(спрощена) роль змагальності і диспозитивності процесу у цих справах. 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 
1. Вивчаючи дану тему, студенти повинні навчитися: 

характеризувати засоби доказування у цивільній справі, їх зміст, належність 

доказів і допустимість засобів доказування у справі, етапи доказування, підстави 

забезпечення доказів; 

складати процесуальні документи: ухвалу про направлення судового 

доручення; заяву про забезпечення доказів; ухвалу про забезпечення доказів; заяву 

про призначення експертизи; ухвалу про призначення експертизи; заяву про виклик 

свідка. 

2. Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань: 

1. Поняття та види доказів. 

2. Доказування. Стадії доказування. 

3. Предмет доказування у цивільній справі. 

4. Факти, які не потребують доказування: загальновідомі, преюдиційні, 

презюмовані, визнані факти. 

5. Характеристика збирання і подання доказів. 

6. Дослідження доказів. 

7. Оцінка доказів. 

8. Належність, достовірність, достатність доказів. 

9. Допустимі засоби доказування. 

10. Пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, 

як засід доказування. 

11. Показання свідків як засіб доказування. 

12. Письмові докази як засіб доказування. 

13. Речові докази як засіб доказування. 

14. Висновок експерта як засіб доказування. 

15. Забезпечення доказів. Способи забезпечення доказів. 
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ТЕМА 6. ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ. ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ 

СПРАВ 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Поняття підсудності цивільних справ та цивільної юрисдикції. 

2. Територіальна підсудність, її види.  

3. Наслідки порушення правил підсудності. Порядок передачі справи з одного 

суду до іншого. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Мета лекції полягає у формуванні розуміння підсудності цивільних справ як 

компетенції суду з вирішення справ у порядку цивільного судочинства, а також у 

формуванні практичних навичок визначення підсудності цивільних справ. 

 

ВСТУП 

 

Зміст та спрямованість діяльності судової влади визначаються головним 

обов'язком правової держави, який полягає в утвердженні та забезпеченні прав і 

свобод людини (ст. 3 Конституції України).  

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» суд, 

здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на 

справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і 

законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких 

надана Верховною Радою України. 

Конституцією України закріплено розмежування функцій державної влади на 

законодавчу, виконавчу та судову (ст. 6 Конституції України). Цей конституційний 

принцип означає недопущення втручання в здійснення правосуддя органів 

законодавчої і виконавчої влади. Даний принцип має важливе значення щодо захисту 

прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб. Реалізація даного принципу 

здійснюється, зокрема, у застосуванні правил, що визначають підсудність цивільних 

справ.  
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І. ПОНЯТТЯ ПІДСУДНОСТІ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ ТА ЦИВІЛЬНОЇ 

ЮРИСДИКЦІЇ 

 

Конституцією України закріплено право кожного на судовий захист та 

передбачено, що юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що 

виникають у державі (статті 55, 124), а статтею 18 Закону України від 07 липня 

2010 року № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів» (далі –Закон № 2453-VI) 

визначено, що суди загальної юрисдикції спеціалізуються на розгляді цивільних, 

кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про 

адміністративні правопорушення.  

Суди мають враховувати, що забезпечення кожному права на справедливий суд 

та реалізація права особи на судовий захист мають здійснюватися з урахуванням 

норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (РИМ, 

4.XI.1950, далі – Конвенція 1950 року), а також практики Європейського суду з 

прав людини, які відповідно до статті  17 Закону України від 23 лютого 2006 року № 

3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» застосовуються судами при розгляді справ як джерело права.  

Відповідно до пункту 1 статті 6 Конвенції 1950 року про захист прав людини і 

основоположних свобод кожен при вирішенні спору щодо його цивільних прав та 

обов’язків має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж 

розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.   

Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді, до 

підсудності якого вона віднесена процесуальним законом (стаття 8 Закону  № 2453-

VI). 

Вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, суди повинні 

перевірити належність справ до їх юрисдикції та підсудності. 

Цивільна юрисдикція – це визначена законом сукупність повноважень судів 

щодо розгляду цивільних справ, віднесених до їх компетенції (стаття 15 ЦПК). 

Підсудність визначає коло цивільних справ у спорах, вирішення яких належить до 

повноважень конкретного суду першої інстанції (статті 108-114 ЦПК). Під 

підсудністю (територіальною юрисдикцією) слід розуміти повноваження місцевого 

суду щодо здійснення правосуддя у цивільних справах на певній території. Визначити 

підсудність справи суду означає встановити, який конкретно місцевий суд має 

розглядати цивільну справу по суті як суд першої інстанції Разом з тим, питання про 

компетенцію окремих ланок судової системи України на реалізацію функцій, які вони 

виконують (функціональна підсудність), не можна віднести чисто до питання 

юрисдикції, оскільки остання чітко визначена у ст. 15 ЦПК. Отже, варто говорити, що 

підсудність розмежовує компетенцію в сфері вирішення цивільних справ судами 

загальної юрисдикції. Тому підсудністю називається коло цивільних справ, 

вирішення яких віднесено до компетенції даного суду. 

У зв’язку з наведеним суди мають виходити з того, що критеріями 

відмежування справ цивільної юрисдикції від інших є, по-перше, наявність у них 

спору про право цивільне (справи за позовами, що виникають із будь-яких 

правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами 
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іншого судочинства), по-друге, суб’єктний склад такого спору (однією зі сторін у 

спорі є, як правило, фізична особа). 

Оскільки згідно зі статтею 16 ЦПК не допускається об’єднання в одне 

провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, 

якщо інше не встановлено законом, суд відкриває провадження у справі в частині 

вимог, які належать до цивільної юрисдикції, і відмовляє у відкритті провадження у 

справі щодо вимог, коли їх розгляд проводиться за правилами іншого виду 

судочинства. Разом із тим суд також має врахувати, що в порядку цивільного 

судочинства підлягають розгляду справи у разі, якщо однією зі сторін є фізична 

особа, а вимоги взаємопов’язані між собою і окремий їх розгляд неможливий. 

  З урахуванням положень статті 15 ЦПК та положень статей  1, 12 ГПК справи 

про захист гідності, честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної чи 

юридичної особи підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства, оскільки 

характер спірних правовідносин є цивільно-правовим, незалежно від суб’єктного 

складу, за винятком справ про захист ділової репутації між юридичними особами та 

іншими суб’єктами підприємницької діяльності у сфері господарювання та іншої 

підприємницької діяльності, що розглядаються у порядку господарського 

судочинства.  

Справи про захист гідності, честі та ділової репутації розглядаються в 

порядку цивільного судочинства і в тому випадку, коли стороною є органи 

державної влади та/або органи місцевого самоврядування (суб’єкт владних 

повноважень). 

При зверненні до суду за захистом порушених, невизнаних чи оспорюваних 

прав, свобод чи інтересів особа зобов’язана правильно визначити суд загальної 

юрисдикції, що має повноваження щодо розгляду її справи, тобто суд, якому 

підсудна цивільна справа. У науці цивільного процесуального права термін 

«підсудність» вживається у декількох розуміннях:  

по-перше, «підсудність» — це процесуальний інститут, що регулює розподіл 

справ як між окремими ланками відповідної судової системи, так і між судами рівної 

компетенції;  

по-друге, термін «підсудність» застосовується також для визначення 

компетенції конкретного суду або як характеристика (властивість) справи, що 

дозволяє встановити, який суд її може і повинен розглядати;  

по-третє, під «підсудністю» розуміють сукупність цивільних справ, що 

підлягають розгляду та вирішенню по суті в даній конкретній ланці судової системи і 

в даному конкретному суді цієї ланки; 

по-четверте, «підсудність» визначає повноваження певної ланки судової 

системи або певного суду по розгляду цивільних справ;  

по-п’яте, «підсудність» інколи розуміють як юрисдикцію судів (територіальну). 

Під підсудністю (територіальною юрисдикцією) слід розуміти повноваження 

місцевого суду щодо здійснення правосуддя у цивільних справах на певній території. 
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Визначити підсудність справи суду означає встановити, який конкретно місцевий суд 

має розглядати цивільну справу по суті як суд першої інстанції 
1
. 

Разом з тим, питання про компетенцію окремих ланок судової системи України 

на реалізацію функцій, які вони виконують (функціональна підсудність), не можна 

віднести чисто до питання юрисдикції, оскільки остання чітко визначена у ст. 15 

ЦПК.  

Отже, варто говорити, що функціональна підсудність визначає компетенцію 

окремих ланок судової системи України на реалізацію функцій, які вони виконують.  

У цивільному судочинстві місцеві суди є судами, в яких розглядаються справи 

у першій інстанції. Так, у статті 107 ЦПК закріплено правило, згідно з яким усі 

справи, що підлягають вирішенню у порядку цивільного судочинства, розглядаються 

районними, районними у містах, міськими та міськрайонними судами. 

Місцевим судам у порядку цивільного судочинства підсудні: 

1) позовні справи, що випливають з цивільних, житлових, земельних, сімейних, 

трудових правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за 

правилами іншого судочинства (ст. 15 ЦПК); 

2) справи наказного провадження за вимогами, що визначені у ст. 96 ЦПК;  

3) справи окремого провадження, категорії яких визначені у ст. 234 ЦПК; 

4) справи за участю іноземних осіб (ст.ст. 75-77 Закону України «Про 

міжнародне приватне право»).  

Згідно з ч. 1 ст. 18 ЦПК цивільні справи у судах першої інстанції розглядаються 

одноособово суддею, який є головуючим і діє від імені суду. Процесуальним законом 

передбачено також здійснення правосуддя у суді першої інстанції колегією у складі 

одного професійного судді та двох народних засідателів, які при здійсненні 

правосуддя користуються всіма правами судді (ч. 2 ст. 18 ЦПК). За таким правилом 

здійснюється розгляд справ окремого провадження у випадках, визначених у ч. 4 ст. 

234 ЦПК. 

Судами апеляційної інстанції є судові палати у цивільних справах апеляційних 

загальних судів, у межах територіальної юрисдикції яких знаходиться місцевий суд, 

який ухвалив судове рішення, що оскаржується (ст. 291 ЦПК). 

Цивільні справи у судах апеляційної інстанції розглядаються колегіально у 

складі трьох суддів (ч. 3 ст. 18 ЦПК). 

Касаційною інстанцією у цивільних справах, відповідно до ст. 323 ЦПК, є 

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 

визначений Законом України «Про судоустрій та статус суддів» (ч. 2 ст. 31 цього 

Закону).  

Цивільні справи у суді касаційної інстанції розглядаються колегією у складі не 

менше трьох суддів (ч. 4 ст. 18 ЦПК). 

Основною функцією суду касаційної інстанції є перегляд рішень і ухвал суду 

першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також рішень і ухвал 

апеляційного суду, оскаржених у встановленому процесуальним законом порядку. 

                                                           
1
Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В.В.Баранкова та ін. ; ред. В. В. Комаров ; рец.: В. С. 

Зеленецький, О. І. Процевський ; Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". - 

Харків : Право, 2011 (Харків). - 1352 с. – С. 255-256.  
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Підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм 

матеріального права чи порушення норм процесуального права (ч. 2 ст. 324 ЦПК).  

Суд касаційної інстанції має право постановити ухвали про повне або часткове 

скасування рішення і передати справу на новий розгляд до суду першої або 

апеляційної інстанції (п. 2 ч. 1 ст. 336 ЦПК). 

Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної 

юрисдикції – так визначено у ч. 1 ст. 38 Закону України «Про судоустрій та статус 

суддів». Цивільні справи у Верховному Суді України, відповідно до ч. 5 ст. 18 ЦПК, 

розглядаються колегіально. Дане положення конкретизовано у ч. ч. 1, 2 статті 360-2 

ЦПК. Відповідно до ст. 39 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» до 

складу Верховного Суду України входять сорок вісім суддів.  

За заявою про перегляд судових рішень Верховний Суд України за наслідками 

розгляду справи уповноважений скасувати повністю або частково судові рішення і 

направити справу на новий судовий розгляд до суду касаційної інстанції або до суду, 

який ухвалив оскаржуване рішення, якщо буде встановлено, що судове рішення у 

справі, яка переглядається, є незаконним (ст. 360-4 ЦПК). 

Судом, який переглядає справу за нововиявленими обставинами, є суд, який 

ухвалив рішення, постановив ухвалу або видав судовий наказ (ст. 363 ЦПК). Під час 

перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв’язку з нововиявленими 

обставинами суд діє в такому самому складі, в якому вони були ухвалені 

(одноособово або колегіально) (ч. 6 ст. 18 ЦПК). 

Судом, який здійснює контроль за виконанням судових рішень та вирішує 

питання у ході виконання рішення у цивільній справі, є суд, який видав виконавчий 

документ (розділи УІ і УІІ ЦПК, ст. 85 Закону України ―Про виконавче 

провадження‖). 

На відміну від юрисдикції, яка розмежовує компетенцію між державними 

органами і громадськими організаціями щодо вирішення цивільних справ, 

підсудність розмежовує компетенцію в сфері вирішення цивільних справ судами 

загальної юрисдикції. Тому підсудністю називається коло цивільних справ, 

вирішення яких віднесено до компетенції даного суду. 

Критеріями такого розмежування можна вважати: 

1) завдання суду щодо розгляду та вирішення справи; 

2) рід (категорію) справ; 

3) вказівку суду. 

Залежно від названих критеріїв підсудність буває двох видів: функціональна та 

територіальна. 

1. Функціональна підсудність - компетенція окремих гілок судової системи на 

реалізацію функцій, які вони виконують. За цією підсудністю функції суду першої 

інстанції виконують місцеві суди, а саме районні, районні у містах, міські та 

міськрайонні (ст. 107 ЦПК). 

Судами апеляційної інстанції є судові палати у цивільних справах апеляційних 

загальних судів, у межах територіальної юрисдикції яких знаходиться місцевий суд, 

який ухвалив судове рішення, що оскаржується (ст. 291 ЦПК). 

В системі судів загальної юрисдикції діє вищий спеціалізований суд України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ як суд касаційної інстанції з розгляду 
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цивільних справ (ст. 31 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" 

від 07.07.2010 р.). 

Судом, який переглядає справу, є Верховний Суд України (ст. 353 ЦПК). 

Судом, який переглядає справу за нововиявленими обставинами- суд, який ухвалив 

рішення, постановив ухвалу чи видав судовий наказ (ст. 363 ЦПК). 

Судом, який здійснює контроль за виконанням судових рішень та вирішує 

питання у ході виконання рішення у цивільній справі, як правило, є суд, який видав 

виконавчий документ (розділ VI ЦПК). 

Судом, в якому оскаржується рішення третейського суду є суд за місцем 

розгляду справи третейським судом (ст. 389-1 ЦПК). Видача виконавчого листа на 

примусове виконання рішення третейського суду здійснюється судом за місцем 

проведення третейського розгляду (ст. 389-7 ЦПК). 

2. Територіальна підсудність - компетенція із розгляду цивільних справ 

однорідними судами залежно від території, на яку поширюється їх юрисдикція. 

Видами територіальної підсудності є: загальна, альтернативна, виключна, за 

зв'язком справ та за вказівкою суду. 
Види підсудності передбачають в одних випадках пільги сторонам при виборі 

суду, в інших - створення найсприятливіших умов для вирішення справи, 

забезпечення незалежності та неупередженості суду, захист прав заінтересованих 

осіб. 

Загальна територіальна підсудність встановлюється як загальне правило і 

застосовується у тому випадку, коли вона не змінена або доповнена іншим видом 

територіальної підсудності. За загальним правилом позови пред'являються в суді за 

місцем проживання фізичної особи, місцезнаходженням юридичної особи (ст. 109 

ЦПК). 

Місцезнаходження відповідача встановлюється позивачем (п. 2 ч. 2 ст. 119 

ЦПК), а якщо воно йому невідоме, він може скористатися правилами альтернативної 

підсудності, передбаченими ч. 9 ст. 110 ЦПК. 

Це загальне правило встановлене у зв'язку з тим, що сам факт пред'явлення 

позову до відповідача не свідчить про те, що на останньому лежить певний обов'язок 

перед позивачем, а також для недопущення зловживання правом на звернення до 

суду. 

Альтернативна територіальна підсудність встановлена законом і зумовлена 

необхідністю чи доцільністю надання позивачу права вибору суду, який 

розглядатиме справу. 

Зокрема, відповідно до ст. 110 ЦПК: 

1. Позови про стягнення аліментів, про визнання батьківства відповідача, 

позови, що виникають з трудових правовідносин, можуть пред'являтися також за 

зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача. 

2. Позови про розірвання шлюбу можуть пред'являтися за зареєстрованим 

місцем проживання чи перебування позивача також у разі, якщо на його утриманні є 

малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може за станом здоров'я чи з інших 

поважних причин виїхати до місця проживання відповідача. За домовленістю 

подружжя справа може розглядатися за зареєстрованим місцем проживання чи 

перебування будь-кого з них. 
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3. Позови про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням 

здоров'я або смертю фізичної особи, чи шкоди, завданої внаслідок скоєння злочину, 

можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування 

позивача, або за місцем завдання шкоди. 

4. Позови, пов'язані з відшкодуванням шкоди, завданої особі незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, 

прокуратури або суду, можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем 

проживання чи перебування позивача. 

5. Позови про захист прав споживачів можуть пред'являтися також за 

зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача або за місцем 

заподіяння шкоди чи виконання договору. 

6. Позови про відшкодування шкоди, завданої майну фізичних або юридичних 

осіб, можуть пред'являтися також за місцем завдання шкоди. 

7. Позови, що виникають з діяльності філії або представництва юридичної 

особи, можуть пред'являтися також за їх місцезнаходженням. 

8. Позови, що виникають з договорів, у яких зазначено місце виконання або 

виконувати які через їх особливість можна тільки в певному місці, можуть 

пред'являтися також за місцем виконання цих договорів. 

9. Позови до відповідача, місце реєстрації проживання або перебування якого 

невідоме, пред'являються за місцезнаходженням майна відповідача чи за останнім 

відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи постійного 

його заняття (роботи). 

10. Позови до відповідача, який не має в Україні місця проживання чи 

перебування, можуть пред'являтися за місцезнаходженням його майна або за 

останнім відомим зареєстрованим місцем його проживання чи перебування в Україні. 

11. Позови про відшкодування збитків, завданих зіткненням суден, а також про 

стягнення сум винагороди за рятування на морі, можуть пред'являтися також за 

місцезнаходженням судна відповідача або порту реєстрації судна. 

12. Позови до стягувана про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що 

не підлягає виконанню, або про повернення стягненого за виконавчим написом 

нотаріуса, можуть пред'являтися також за місцем його виконання. 

13. Позови Міністерства юстиції України на підставі міжнародних договорів, 

згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, в інтересах і за 

довіреністю позивача, який не має в Україні зареєстрованого місця проживання чи 

перебування, можуть також пред'являтися за місцезнаходженням міністерства або 

його територіальних органів. 

14. Позивач має право на вибір між кількома судами, яким згідно з цією 

статтею підсудна справа, за винятком виключної підсудності. 

За правилами альтернативної підсудності пред'являються також заяви щодо 

окремих категорій справ непозовного характеру - окремого і наказного провадження. 

В окремому провадженні такими справами є: 

- справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її 

померлою- заява подається до суду за місцем проживання заявника або за останнім 

відомим місцем проживання (перебування) фізичної особи, місцеперебування якої 

невідоме, або за місцем знаходження її майна (ст. 246 ЦПК); 
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- справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та 

векселі - заява подається до суду за місцезнаходженням емітента цінного паперу на 

пред'явника або за місцем платежу векселем (ст. 260 ЦПК); 

- справи про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу - 

заява подається до суду за місцем знаходження протитуберкульозного закладу, який 

здійснює медичний (диспансерний) нагляд за цим хворим, або до суду за місцем 

виявлення такого хворого (ст. 283 ЦПК). 

Виключна територіальна підсудність встановлюється у випадках, 

передбачених законом, і означає, що заява може бути подана тільки до певного суду. 

В цьому випадку застосування інших видів підсудності не допускається. 

Відповідно до ст. 114 ЦПК: 

1. Позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред'являються за 

місцезнаходженням майна або основної його частини. 

2. Позови про зняття арешту з майна пред'являються за місцезнаходженням 

цього майна або основної його частини. 

3. Позови кредиторів спадкодавця, що подаються до прийняття спадщини 

спадкоємцями, пред'являються за місцезнаходженням спадкового майна або основної 

його частини. 

4. Позови до перевізників, що виникають з договорів перевезення вантажів, 

пасажирів, багажу, пошти, пред'являються за місцезнаходженням перевізника. 

Справи окремого провадження також розглядаються відповідно до вимог 

виключної підсудності. До таких відносяться: 

- справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання 

фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи - 

така заява подається до суду за місцем проживання цієї особи, а якщо вона перебуває 

на лікуванні у наркологічному або психіатричному закладі, - за місцезнаходженням 

цього закладу (ст. 236 ЦПК); 

- справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності - заява 

подається за місцем її проживання (ст. 242 ЦПК); 

- справи про усиновлення - заява подається до суду за місцем проживання 

дитини або повнолітньої особи, яка не має матері, батька або була позбавлена їхнього 

піклування, що усиновлюється (ст. 251 ЦПК); 

- справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення,- заява 

подається за місцем проживання особи, яка хоче встановити через суд такий факт (ст. 

257 ЦПК); 

- справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність- 

заява подається до суду за місцезнаходженням цієї речі (ст. 269 ЦПК); 

- справа про визнання спадщини відумерлою- заява подається до суду за місцем 

відкриття спадщини (ст. 274 ЦПК); 

- справи про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку- 

заява подається в наступному порядку: заява лікаря-психіатра про проведення 

психіатричного огляду особи в примусовому порядку та про надання особі 

амбулаторної психіатричної допомоги та її продовження в примусовому порядку 

подається до суду за місцем проживання такої особи; заява представника 

психіатричного закладу про госпіталізацію особи до психіатричного закладу у 
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примусовому порядку та заява про продовження такої госпіталізації подаються до 

суду за місцезнаходженням зазначеного закладу (ст. 279 ЦПК); 

- справи про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, 

щодо юридичних та фізичних осіб - заява подається до суду за місцезнаходженням 

банку, що обслуговує таку юридичну або фізичну особу (ст. 287 ЦПК). 

Перелік позовів, для яких встановлена виключна підсудність, розширеному 

тлумаченню не підлягає. Правила виключної підсудності діють також у випадку 

пред'явлення кількох позовних вимог, пов'язаних між собою, якщо на одну з них 

поширюється виключна підсудність (п.5 Постанови Пленуму ВС України "Про 

застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у 

суді першої інстанції" від 12.06.2009 р. № 2і). 

Підсудність кількох вимог, пов'язаних між собою визначає суд, який 

розглядатиме спір, виходячи із первісного спору, що є предметом судового розгляду. 

Приміром, позови до кількох відповідачів, які проживають або перебувають в 

різних місцях, пред'являються за місцем проживання або місцезнаходженням одного 

з відповідачів за вибором позивача. Зустрічний позов незалежно від його підсудності 

пред'являється до суду за місцем розгляду первісного позову (ст. 113 ЦПК). 

д) Підсудність за ухвалою суду- це новий вид територіальної підсудності, за 

якого територіальна юрисдикція суду визначається на підставі ухвали суду. 

Застосовується у випадках, чітко визначених законом, а саме: 

- коли однією із сторін є суд або суддя цього суду, вона визначається ухвалою 

вищого суду (ст. 108 ЦПК), 

- коли спір виник між громадянами України, якщо обидві сторони проживають 

за її межами, а також у разі вирішення справи про розірвання шлюбу між 

громадянином України та іноземцем чи особою без громадянства, які проживають за 

межами України, визначається ухвалою Верховного Суду України (ст. 111 ЦПК). 

У такому разі суд, територіальна юрисдикція якого визначена такою ухвалою 

судді відповідного вищестоящого суду чи Верховного Суду України, зобов'язаний 

розглянути питання про відкриття провадження у справі. 

Питання дотримання правил про підсудність вирішується судом при відкритті 

провадження у справі. Якщо суддя визнає, що справа даному судові не підсудна, він 

повертає заяву позивачеві для подання до належного суду, про що постановляється 

ухвала. Ухвала суду разом із заявою та всіма додатками до неї надсилаються 

позивачеві (ст. 115 ЦПК). На цю ухвалу може бути подано скаргу. 

Якщо непідсудність справи суду була виявлена після відкриття провадження у 

справі, але до початку її розгляду, суд в порядку ч.2 ст. 116 ЦПК України повинен 

передати справу разом із своєю мотивованої ухвалою до належного суду після 

закінчення строку на її оскарження. 

Спори між судами про підсудність не допускаються. 

 

ВИСНОВОК З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ЛЕКЦІЇ: 

 

Цивільним процесуальним кодексом України передбачено розмежування 

компетенції суду між окремими ланками судової системи і між судами однієї ланки 
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щодо вирішення цивільних справ. Тому підсудністю називають коло цивільних справ, 

вирішення яких віднесено до компетенції певного суду. 

Підсудність справ у цивільному судочинстві – це сукупність цивільних справ, 

які підлягають розгляду і вирішенню по суті в даній конкретній ланці судової 

системи та у даному конкретному суді цієї ланки.  

 

ІІ. ТЕРИТОРІАЛЬНА ПІДСУДНІСТЬ, ЇЇ ВИДИ 

 

Територіальна підсудність визначає компетенцію із розгляду цивільних справ 

однорідними судами залежно від території, на яку поширюється їхня юрисдикція. 

Цей вид підсудності визначає територіальну компетенцію кожного суду з вирішення 

цивільних справ. 

Цивільне процесуальне законодавство виділяє види територіальної 

підсудності в залежності від місця проживання (місцезнаходження) сторін, 

характеру спірних правовідносин, наявності зв’язку між справами. До видів 

територіальної підсудності відноситься: 

 загальна територіальна підсудність (ст. 109 ЦПК); 

 альтернативна підсудність (ст. 110 ЦПК); 

 виключна підсудність (ст. 114 ЦПК); 

 підсудність за зв’язком справ (ст. 113 ЦПК); 

 підсудність за ухвалою суду (ст. 108, 111 ЦПК). 

Встановлення різних видів територіальної підсудності передбачає в одних 

випадках визначення щодо сторони пільг для захисту суб’єктивних прав та інтересів, 

в інших випадках – створення найбільш сприятливих умов для вирішення спору чи 

забезпечення незалежності та неупередженості суду. 

Загальна територіальна підсудность встановлюється як загальне правило і 

застосовується у випадку, коли вона не змінена або не доповнена іншим видом 

територіальної підсудності. Цей вид підсудності у ЦПК визначено як підсудність 

справ за місцем проживання (місцезнаходженням) відповідача. 

У статті 109 ЦПК встановлено, що позови до фізичної особи пред’являються в 

суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання 

місцем її перебування, а позови до юридичних осіб пред’являються в суд за їхнім 

місцезнаходженням. Подаючи позовну заяву, позивач зобов’язаний вказати місце 

проживання (місцезнаходження) відповідача (п. 2 ч. 2 ст. 119 ЦПК).  

ЦПК встановлює правила визначення підсудності у випадках, якщо місце 

реєстрації проживання або перебування відповідача невідоме. Так, у разі якщо 

отримана судом інформація не дає можливості встановити зареєстроване у 

встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи, то 

суд вирішує питання про відкриття провадження у справі, причому подальший 

виклик такої особи як відповідача у справі здійснюється через оголошення у пресі.  

Варто також звернути увагу на те, що згідно з ч. 9 ст. 110 ЦПК позов до 

відповідача, місце реєстрації проживання або перебування якого невідоме, 

пред’являється за місцезнаходженням майна відповідача чи за останнім відомим 

зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи постійного його заняття 

(роботи). Позови ж до відповідача, який не має в Україні місця проживання чи 
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перебування, можуть пред’являтися за місцезнаходженням його майна або за 

останнім відомим зареєстрованим місцем його проживання чи перебування в Україні 

(ч. 9 ст. 110 ЦПК). При цьому місцезнаходження майна та останнє відоме місце 

проживання чи перебування відповідача мають бути в кожному випадку достовірно 

встановлені. Слід сказати, що зазначені норми ст. 110 ЦПК регулюють підсудність 

справ за вибором позивача або альтернативну підсудність. 

Виходячи із загального правила територіальної підсудності, встановленого ч. 2 

ст. 109 ЦПК, позови до юридичних осіб пред’являються в суд за їхнім 

місцезнаходженням.  

Правила загальної підсудності мають застосовуватися й у випадках, коли 

відповідачем у справі виступає держава (ч. 2 ст. 30 ЦПК), Автономна Республіка 

Крим, відповідна територіальна громада. При цьому, враховуючи, що відповідно до 

статей 170–172 ЦК держава, Автономна Республіка Крим та територіальні громади 

набувають та здійснюють цивільні права та обов’язки через відповідні органи 

державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого 

самоврядування в межах їх компетенції, встановленої законом, підсудність таких 

справ визначається за місцезнаходженням органу державної влади, органу влади 

Автономної Республіки Крим або відповідного органу місцевого самоврядування, до 

компетенції яких входить здійснення від імені держави, Автономної Республіки Крим 

чи відповідної територіальної громади певних цивільних прав та обов’язків. 

Місцезнаходження вказаних органів встановлюється на підставі відповідних 

правових актів. 

Альтернативна територіальна підсудність встановлена законом щодо 

позивача, якому надається право за своїм вибором пред’явити позов в одному з судів, 

який розглядатиме справу, – за місцем проживання відповідача, за місцем свого 

проживання, за місцем заподіяння шкоди, за місцезнаходженням майна відповідача, 

за місцем виконання договору та в інших випадках. Перелік справ, що розглядаються 

судами за правилами альтернативної підсудності, встановлений у ст. 110 ЦПК. 

Перша група випадків визначає правило, згідно з яким до числа судів, один із 

яких може вибирати позивач, обов’язково входить і суд за місцем проживання 

позивача. Такі правила містяться в частинах 1, 2, 3, 4, 5 ст. 110 ЦПК. 

Так, позови про стягнення аліментів, про визнання батьківства відповідача, 

позови які випливають з трудових правовідносин, можуть розглядатися за 

місцезнаходженням відповідача або за місцем проживання позивача (ч. 1 ст. 110 

ЦПК).  

За правилами альтернативної підсудності розглядаються усі без винятку 

категорії справ, що виникають з трудових правовідносин: справи про поновлення на 

роботі, справи про стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу, справи 

про визнання необгрунтованим накладення дисциплінарного стягнення, справи про 

стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, 

організації та інші. 

Позови про розірвання шлюбу також можуть пред’являтися за місцем 

проживання позивача. Це правило застосовується, якщо на утриманні позивача є 

малолітні чи неповнолітні діти або якщо він не може за станом здоров’я чи з інших 

поважних причин виїхати до місця проживання відповідача. До цих справ 
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застосовується також підсудність за домовленістю подружжя за місцем проживання 

будь-кого з них (ч. 2 ст. 110 ЦПК). Остаточне рішення щодо розгляду справи за 

місцем проживання позивача у такому разі приймає суддя. 

Приписи частини другої статті 110 ЦПК не поширюються на справи про 

визнання шлюбу недійсним, підсудність яких визначається за загальним правилом.  

Позови про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням 

здоров’я, або смертю фізичної особи, чи шкоди, завданої внаслідок скоєння злочину, 

за вибором позивача можуть пред’являтися як за місцем його проживання, так і за 

місцем завдання шкоди або за місцезнаходженням (місцем проживання) відповідача 

(ч. 3 ст. 110 ЦПК). 

За місцем проживання позивача можуть пред’являтися позови про 

відшкодування шкоди, завданої особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 

органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду (ч. 4 ст. 110 ЦПК). 

Широкий вибір підсудності надається позивачам у випадках пред’явлення 

позовів про захист прав споживачів. Такі позови можуть подаватись за місцем 

проживання позивача, за місцем заподіяння шкоди чи місцем виконання договору або 

за місцезнаходженням відповідача (ч. 5 ст. 110 ЦПК). 

Для правильного застосування правила, що міститься у ч. 5 ст. 110 ЦПК, 

необхідно звертатися до Закону України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 

1991 р. № 1023-ХІІ. Згідно з п. 22 ст. 1 цього ЗаконуУкраїни споживачем є фізична 

особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити 

продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою 

діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника. На усі інші випадки, в 

яких пред’явлення позову не пов’язано із відносинами щодо захисту прав 

споживачів, встановлена для цих позовів альтернативна підсудність не поширюється. 

Друга група правил про альтернативну підсудність, передбачених ст. 110 ЦПК, 

не передбачає в якості одного із можливих судів суд за місцем проживання позивача. 

До числа альтернативних закон відносить суди за місцем заподіяння шкоди, за 

місцем знаходження майна відповідача, його тимчасового перебування або 

знаходження тощо.  

Так, позови про відшкодування шкоди, завданої майну фізичної або юридичної 

особи, можуть пред’являтися за місцем завдання шкоди або за місцезнаходженням 

відповідача (ч. 6 ст. 110 ЦПК). 

Альтернативною є підсудність, названа в ЦПК підсудністю за місцем 

виконання договору. Відповідно з ч. 8 ст. 110 ЦПК позови, що випливають з 

договорів, де зазначено місце виконання або виконувати які через їх особливість 

можна тільки в певному місці, можуть бути пред’явлені за місцем виконання цих 

договорів чи відповідно до ст. 109 ЦПК за місцем проживання відповідача чи за 

місцезнаходженням органу юридичної особи, що є відповідачем. Якщо позов 

випливає з діяльності філії або представництва юридичної особи, то він може бути 

пред’явлений також за їх місцезнаходженням (ч. 7 ст. 110 ЦПК). 

У випадку, якщо позов пред’явлено до відповідача, місце проживання якого 

невідомо, він може пред’являтися за місцезнаходженням майна відповідача, за місцем 

його перебування або за останнім відомим місцем проживання відповідача, а також за 
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місцем його постійної роботи (заняття) (ч. 9 ст. 110 ЦПК). У цьому випадку позивач 

має право вибору одного з кількох можливих судів.  

Складним для позивача є питання пред’явлення позову до відповідача, який не 

має в Україні місця проживання. За цих обставин позивач може пред’явити позов за 

місцезнаходженням майна відповідача або за останнім відомим місцем його 

проживання чи перебування в Україні (ч. 10 ст. 110 ЦПК). Проте в кожному випадку 

місцезнаходження майна чи перебування відповідача мають бути достовірно 

встановлені позивачем. 

Позови про відшкодування збитків, завданих зіткненням суден, а також про 

стягнення сум винагороди за рятування на морі згідно ч. 11 ст. 110 ЦПК можуть 

пред’являтися також за місцезнаходженням судна відповідача або порту реєстрації 

судна. 

Позови до стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не 

підлягає виконанню, або про повернення стягненого за виконавчим написом 

нотаріуса, можуть пред’являтися також за місцем його виконання (ч. 12 ст. 110 ЦПК) 

або із застосуванням загального правила підсудності, тобто за місцем проживання 

(місцезнаходження) відовідача. 

Позови Міністерства юстиції України на підставі міжнародних договорів, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, в інтересах і за 

довіреністю позивача, який не має в Україні зареєстрованого місця проживання чи 

перебування, можуть також пред’являтися за місцезнаходженням міністерства або 

його територіальних органів (ч. 13 ст. 110 ЦПК). 

Слід звернути увагу на винятки щодо правил підсудності за вибором позивача, 

а саме на те, що право вибору ним підсудності виключається, якщо спірні 

правовідносини пов’язані з нерухомим майном, оскільки позови, предметом розгляду 

яких є нерухоме майно, розглядаються за правилами виключної підсудності (ст. 114 

ЦПК). 

Виключна територіальна підсудність встановлюється у випадках, 

передбачених законом, і означає, що заява може бути подана тільки до певного суду. 

Стаття 114 ЦПК встановлює чотири випадки виключної підсудності: 

1) позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред’являються за 

місцезнаходженням майна або основної його частини; 

2) позови про зняття арешту з майна пред’являються за місцезнаходженням 

цього майна або основної його частини; 

3) позови кредиторів спадкодавця, що подаються до прийняття спадщини 

спадкоємцями, пред’являються за місцезнаходженням спадкового майна або основної 

його частини; 

4) позови до перевізників, що виникають з договорів перевезення вантажів, 

пасажирів, багажу, пошти, пред’являються за місцезнаходженням перевізника.  

Наведений у ст. 114 перелік категорій справ позовного провадження, які 

підпадають під дію правил про виключну підсудність, є вичерпним і розширеному 

тлумаченню не підлягає.  

Підсудність за зв’язком справ визначає суд, який розглядатиме спір, виходячи 

із первісного спору, що є предметом судового розгляду.  
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Так, зустрічний позов незалежно від його підсудності пред’являється в суді за 

місцем розгляду первісного позову (ч. 2 ст. 113 ЦПК), тобто підсудність зустрічного 

позову визначається підсудністю первісного позову. 

У цьому контексті виникає питання щодо підсудності позову про поділ майна 

подружжя, до складу якого входить нерухоме майно, якщо такий позов подається як 

зустрічний. В даному випадку виникає конфлікт двох правил підсудності: підсудності 

кількох вимог, пов’язаних між собою, та виключної (п. 1 ст. 114 ЦПК). У свій час 

роз’яснення з цього питання дав Пленум Верховного Суду СРСР, який зазначив, що 

якщо вимогу щодо розподілу будови між подружжям заявлено одним з подружжя до 

іншого у справі про розірвання шлюбу, то вона розглядається судом, що прийняв 

справу до свого провадження 
2
. Таким чином, уявляється, що вимога про розподіл 

спільно нажитого майна подружжя як зустрічний позов не підпорядковується 

правилам виключної підсудності і має пред’являтися до суду за місцем розгляду 

первісного позову. 

Позов третьої особи із самостійними вимогами розглядається у тому ж суді, в 

якому заявлено позов позивача до відповідача, і об’єднується в одне провадження з 

первісним позовом (ст. 125 ЦПК).  

Позови до кількох відповідачів, які проживають або знаходяться в різних 

місцях, пред’являють за місцем проживання або місцезнаходженням одного з 

відповідачів за вибором позивача (ч. 1 ст. 113 ЦПК). 

Підсудність за ухвалою суду – вид територіальної підсудності, за якою 

територіальна юрисдикція суду визначається на підставі ухвали суду. Цей вид 

підсудності застосовується у чітко визначених законом випадках, а саме: 

1) коли стороною у справі виступає місцевий чи апеляційний суд чи суддя 

цього суду (ч. 1 ст. 108 ЦПК); 

2) коли спір виник між громадянами України, якщо обидві сторони 

проживають за її межами, а також у разі вирішення справи про розірвання шлюбу між 

громадянином України та іноземцем чи особою без громадянства, які проживають за 

межами України (ст. 111 ЦПК).  

У зазначених випадках підсудність справи визначається ухвалою судді 

Верховного Суду України за клопотанням позивача. У такому самому порядку 

визначається підсудність справи про розірвання шлюбу між громадянином України 

та іноземцем або особою без громадянства, які проживають за межами України. Суд, 

територіальна юрисдикція якого визначена ухвалою судді Верховного Суду України, 

зобов’язаний розглянути питання про відкриття провадження у справі. 

Питання дотримання правил про підсудність вирішується при відкритті 

провадження у справі. Недодержання встановлених законом правил підсудності тягне 

за собою наслідки, встановлені ст. 115 ЦПК. У разі якщо до відкриття провадження у 

справі суддя виявить непідсудність справи цьому суду, заява повертається позивачеві 

для подання до належного суду, про що постановляється ухвала. Ухвала суду разом із 

заявою та всіма додатками до неї надсилається позивачеві. На цю ухвалу може бути 

подано апеляційну скаргу. 

 

                                                           
2
 О применении процессуального законодательства при рассмотрении гражданских дел в суде первой инстанции [Текст] 

: Постановление Пленума Верхов. Суда СССР от 01.12.83 г. № 10 // Бюл. Верхов. Суда СССР. – 1983. – № 6. – С. 18. 
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ВИСНОВОК З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

 

Питання підсудності є одним з ключових у цивільному процесі. Цивільним 

процесуальним кодексом України передбачено розмежування компетенції суду між 

окремими ланками судової системи і між судами однієї ланки щодо вирішення 

цивільних справ. Відповідно у теоріх цивільного процесуального права визначають 

ролдову, функціональну, територіальну підсудність. Види цивільно-процесуальної 

підсудності конкретизують компетенцію конкретних судів загальної юрисдикції у 

різних інстанціях щодо розгляду спорів, що виникають з цивільних, сімейних, 

житлових, трудових, земельних правовідносин. 
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ІІІ. НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПІДСУДНОСТІ. ПОРЯДОК 

ПЕРЕДАЧІ СПРАВИ З ОДНОГО СУДУ ДО ІНШОГО 
 

Наслідки порушення правил підсудності. . 

Питання підсудності вирішується на момент пред’явлення позову. Наслідки 

порушення правил підсудності залежать від стадії, на якій вони виявлені. 

Якщо порушення правил підсудності виявлено суддею під час вирішення 

питання про відкриття провадження у справі, остання разом з доданими до неї 

матеріалами повертається позивачеві для подання до належного суду, про що 

постановляється ухвала (ст. 115 ЦПК, п. 4 ч. 3 ст. 121 ЦПК). Відповідно до ч. 5 ст. 

121 ЦПК повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню із 

заявою до суду, якщо перестануть існувати обставини, які стали підставою для 

повернення заяви, тобто якщо позивач звернеться до «належного» суду. Ухвала про 

відкриття провадження у справі з недотриманням правил підсудності відповідно до п. 

5 ч. 1 ст. 293 ЦПК може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення 

суду. 

У разі якщо недодержання правил підсудності виявлено після відкриття 

провадження у справі, однак до початку судового розгляду, суд зобов’язаний 

передати справу на розгляд іншого суду, якому підсудна дана справа (п. 2 ч. 1 ст. 116 

ЦПК). 

Якщо непідсудність справи суду з’ясується після початку розгляду справи по 

суті, то справа не може бути передана до іншого суду. ЦПК України не передбачає 

наслідків такого порушення. Ураховуючи те, що статті 205, 207 ЦПК України містять 

вичерпний перелік підстав для закриття провадження у справі та залишення заяви без 

розгляду, де відсутня така підстава, як непідсудність справи суду, то відповідно суд 

зобов’язаний розглянути справу і винести рішення. 

Порядок передачі справи з одного суду до іншого. За загальним правилом, 

забороняється передавати до іншого суду справи, які суд розпочав розглядати по суті, 

за винятком передачі у порядку зміни підсудності (ст. 116 ЦПК).  

Цивільне процесуальне законодавство допускає передачу цивільної справи з 

одного суду до іншого після відкриття провадження у справі у визначених випадках: 

1) якщо задоволено клопотання відповідача, місце проживання або 

перебування якого раніше не було відоме, про передачу справи за місцем його 

проживання (перебування); 

2) якщо до початку судового розгляду виявилося, що заяву було прийнято з 

порушенням правил підсудності; 

3) якщо після задоволення відводів (самовідводів) неможливо утворити 

новий склад суду для розгляду справи; 

4) якщо суд, який розглядав справу, ліквідовано. 

Ч. 1 ст. 116 ЦПК регулює питання передачі справи з одного суду до іншого без 

зміни родової підсудності. 

Згідно з п. 1 ч. 1 цієї статті передача справи з одного суду до іншого 

здійснюється за клопотанням відповідача, місце проживання якого раніше не було 

відоме, про передачу справи за місцем його проживання (перебування). В цьому разі 
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відповідач повинен надати суду достовірні дані свого проживання (перебування) за 

відповідною адресою.  

Пункт 2 ч. 1 ст. 116 ЦПК передбачає передачу справи на розгляд іншому суду, 

якщо після відкриття провадження у справі і до початку судового розгляду 

виявилося, що заяву було прийнято з порушенням правил підсудності. В таких 

випадках суд не має права розглядати справу і зобов’язаний передати її за 

підсудністю належному суду, з урахуванням також правил про альтернативну 

підсудність, якщо це необхідно (ст. 110 ЦПК).  

Імперативний обов’язок суду з приводу передачі справи на розгляд до іншого 

суду виникає щодо вимог, на які поширюються правила виключної підсудності (ст. 

114 ЦПК).  

Пункт 3 ч. 1 ст. 116 ЦПК містить норму, згідно із якою суд передає справу на 

розгляд іншому суду у разі, коли розгляд справи у суді, до підсудності якої вона 

віднесена законом, стає неможливим через об’єктивні обставини – неможливістю 

утворити новий склад суду для розгляду справи після задоволення відводів 

(самовідводів) одного або декількох суддів. Згідно з нормою ч. 3 ст. 25 ЦПК, якщо 

після задоволення відводів (самовідводів) або за наявності підстав, зазначених у ст. 

21 ЦПК, неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи, суд постановляє 

ухвалу про визначення підсудності справи в порядку, встановленому цим Кодексом.  

Останньою підставою передачі справи на розгляд іншому суду є випадок 

ліквідації суду, який розглядав справу (п. 4 ч. 1 ст. 116 ЦПК). Неможливість розгляду 

конкретної цивільної справи судом за належною підсудністю не має обмежувати 

право особи на судовий захист. Тому у випадках, встановлених пунктами 3 і 4 

частини першої цієї статті, питання про передачу справи вирішується вищестоящим 

судом, справа передається до найбільш територіально наближеного суду, який буде 

вирішувати справу по суті.  

Передача справи з одного суду до іншого здійснюється на підставі ухвали суду. 

Гарантією законності передачі справи до іншого суду є можливість оскарження 

ухвали суду про передачу справи до іншого суду (ч. 3 cт. 116 ЦПК). Така ухвала 

може бути оскаржена окремо від рішення суду в апеляційному порядку (п. 6 ч. 1 

ст. 293 ЦПК). Передача справи здійснюється невідкладно після закінчення строку на 

її оскарження, а у випадку подання скарги – після залишення її без задоволення.  

Частина 4 ст. 116 встановлює загальне правило незмінності підсудності 

цивільних справ: закон забороняє передавати до іншого суду справу, яка вже 

розглядається судом, за винятком випадків, встановлених цією статтею. Це означає, 

що у відповідності з цим правилом зміна обставин, які впливають на визначення 

підсудності справи, після відкриття провадження у справі юридичного значення не 

мають. Суд, який прийняв справу до свого провадження з дотриманням правил 

підсудності, зобов’язаний розглянути її по суті, навіть якщо під час провадження у 

справі змінилася підсудність, наприклад, якщо після відкриття провадження у справі 

відповідач змінив місце проживання або відпали інші підстави підсудності, згідно з 

якими позивач пред’явив позов, або якщо законом змінені правила підсудності.  

Гарантією доступності правосуддя та судового захисту є норма про те, що 

суперечки між судами про підсудність не допускаються (ст. 117 ЦПК). 

Проблемні питання порушення правил підсудності.   
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Питання підсудності вирішується на момент пред’ явлення позову. Наслідки 

порушення правил підсудності залежать від стадії, на якій вони виявлені. 

Якщо порушення правил підсудності виявлено суддею під час вирішення 

питання про відкриття провадження у справі, остання разом з доданими до неї 

матеріалами повертається позивачеві для подання до належного суду, про що 

постановляється ухвала (ст. 115 ЦПК, п. 4 ч. 3 ст. 121 ЦПК). Відповідно до ч. 5 ст. 

121 ЦПК повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню із 

заявою до суду, якщо перестануть існувати обставини, які стали підставою для 

повернення заяви, тобто якщо позивач звернеться до «належного» суду. 

Ухвала про відкриття провадження у справі з недотриманням правил 

підсудності відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 293 ЦПК може бути оскаржена в апеляційному 

порядку окремо від рішення суду. Так, Д. О. подав апеляційну скаргу на ухвалу судді 

Московського районного суду м. Харкова від 01.09.2005 р. про відкриття 

провадження у справі за позовом ЗАТ «Восход» до Д. О., Д. Н., ТОВ «Дексум», ТОВ 

«Мамаєвський агропромисловий комбінат» і Нікопольського благодійного фонду 

сприяння розвитку футболу про визнання рішення загальних зборів учасників ТОВ 

«Дексум» від 17.08.2004 р. недійсним, посилаючись на порушення норм 

процесуального права щодо визначення підсудності. Обґрунтовуючи апеляційну 

скаргу, апелянт посилається на те, що ніхто з відповідачів фактично не знаходиться в 

Московському районі м. Харкова. У позовній заяві зазначена стара адреса його 

проживання, у той час як насправді він проживає в м. Торез Донецької області. Але 

суд, не переконавшись у достовірності зазначеної позивачем адреси місця його — Д. 

О. — проживання, прийняв позовну заяву всупереч вимогам ч. 1 ст. 113, ст. 115 ЦПК 

України. Судова колегія судової палати у цивільних справах апеляційного суду 

Харківської області дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, 

ухвала судді Московського районного суду м. Харкова від 01.09.2005 р. — скасу-

ванню, а справа — направленню до суду першої інстанції для розгляду із стадії 

вирішення питання про відкриття провадження
1
. 

У разі якщо недодержання правил підсудності виявлено після відкриття 

провадження у справі, однак до початку судового розгляду, суд зобов’язаний 

передати справу на розгляд іншого суду, якому підсудна дана справа (п. 2 ч. 1 ст. 116 

ЦПК). 

Якщо непідсудність справи суду з’ясується після початку розгляду справи по 

суті, то справа не може бути передана до іншого суду. ЦПК України не передбачає 

наслідків такого порушення. Ураховуючи те, що статті 205, 207 ЦПК України містять 

вичерпний перелік підстав для закриття провадження у справі та залишення заяви без 

розгляду, де відсутня така підстава, як непідсудність справи суду, то відповідно суд 

зобов’язаний розглянути справу і винести рішення. 

Ураховуючи, що Конституція України не закріплює правило про «належний 

суд», а воно випливає зі змісту п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод і прецедентної практики Європейського суду з прав людини, 

тобто є конвенційним, порушення правил підсудності може бути підставою для 

скасування винесеного судового рішення лише у тому випадку, якщо це призвело до 

неправильного вирішення спору (ч. 3 ст. 309, ч. 2 ст. 338 ЦПК). 
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Зміна підсудності вже після того, як було відкрито провадження у справі з 

додержанням правил підсудності, не є підставою ані для скасування ухвали про 

відкриття провадження у справі, ані для передачі справи до суду, якому справа стала 

підсудна. 

Стаття 116 ЦПК передбачає випадки, коли справа може бути передана з одного 

суду до іншого. Перелік таких випадків є вичерпним. Отже, суд передає справу на 

розгляд іншому суду, якщо: 

1) до початку розгляду справи по суті задоволено клопотання відповідача, 

зареєстроване місце проживання або перебування якого раніше не було відоме, тобто 

позовна заява була подана відповідно до ч. 9 ст. 110 ЦПК за правилами 

альтернативної підсудності, про передачу справи за місцем його проживання 

(перебування). Про задоволення ухвали суддя виносить відповідну ухвалу. Передача 

справи на розгляд іншого суду за такою підставою можлива лише за ініціативою 

відповідача. В протилежному випадку може бути порушено правило щодо 

«належного суду» в контексті законного складу суду та принцип незалежності суддів 

та підкорення їх лише закону. 

Так, 16.01.2006 р. колегія суддів судової палати у цивільних справах 

апеляційного суду м. Києва розглянула апеляційну скаргу Л. К. на ухвалу районного 

суду-1 від 21.10.2005 р. у справі за позовом Л. К. до І. М., Підприємства про 

відшкодування майнової та моральної шкоди і встановила таке. Ухвалою районного 

суду-1 від 25.10.2005 р. справа передана на розгляд районного суду-2. В апеляційній 

скарзі Л. К. просила скасувати ухвалу районного суду-1. Позивачка посилалася на те, 

що підстав для направлення справи на новий розгляд до іншого суду не було, вона 

мала розглядатися районним судом-1. Направляючи справу на розгляд районного 

суду-2, районний суд-1 керувався п. 1 

ч.  1 ст. 116 ЦПК і виходив із того, що відповідач І. М. проживає на території 

юрисдикції цього суду, саме там знаходиться і другий відповідач — Підприємство. 

Однак колегія суддів з таким висновком районного суду не погодилася. Відповідно 

до п. 1 ч. 1 ст. 116 ЦПК суд передає справу на розгляд іншого суду, якщо, зокрема, 

задоволено клопотання відповідача, місце проживання якого раніше не було відоме, 

про передачу справи за місцем його проживання або місцем його знаходження. Згідно 

з позовною заявою Л. К. місцем проживання І. М. є . Згодом у поданій до суду заяві 

Л. К. вказала інше місце проживання відповідача. Законом «Про свободу пересування 

та вільний вибір проживання в Україні» визначено, що місце проживання — це 

адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком 

понад шість місяців на рік. Згідно із вказаним Законом та Тимчасовим порядком 

реєстрації фізичних осіб за місцем проживання, затвердженим Постановою Кабінету 

Міністрів України від 

16.01.2003    р. № 35, особа зобов’язана зареєструвати своє місце проживання, 

відомості про реєстрацію вносяться до паспортного документа. Згідно з п. 3 

Тимчасового порядку реєстрації фізичних осіб за місцем проживання місцем 

проживання фізичної особи є місце, де вона постійно або переважно проживає як 

власник житлового будинку (приміщення), за договором його наймання, 

піднаймання, оренди або на інших підставах, передбачених законодавством України. 

Як місце проживання визначаються житлові будинки (приміщення), придатні для 
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проживання і включені до відповідного житлового фонду, у тому числі гуртожитки, 

заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі 

будинки сімейного типу, спеціальні заклади для осіб похилого віку, інвалідів, 

ветеранів. Відповідно до довіреності, виданої І. М. на представництво його інтересів 

— А. Б., В. П., відповідач зареєстрований у квартирі . Виходячи з наведених докумен-

тів саме ця квартира є його постійним місцем проживання. За таких обставин, 

враховуючи, що І. М. має постійне місце проживання на території юрисдикцій 

районного суду-1, позивачка мала право на подання позову до цього суду. У зв’язку з 

цим визначених ст. 116 ЦПК підстав для передачі справи районному суду-2 не було. 

Колегія суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду м. Києва апеля-

ційну скаргу Л. К. задовольнила. Ухвалу районного суду-1 від 25.10.2005 р. скасувала 

і направила справу до районного суду-1 до розгляду
1
; 

2)  після відкриття провадження у справі і до початку судового розгляду 

виявилося, що заяву було подано з порушенням правил підсудності, тобто з 

порушенням правил загальної, альтернативної, договірної, виключної підсудності чи 

підсудності вимог, пов’язаних між собою. Аналогічне положення містилося й у ч. 3 

ст. 132 ЦПК 1963 р. 

Так, громадянка Г. Б. пред’явила позов до колишнього зятя І. С. і дочки Л. Б. 

про стягнення 17,352 тис. крб. Позивачка зазначала, що вона продала автомобіль, 

належний відповідачам, і виручену суму 15,5 тис. крб повернула їм. Остання просила 

задовольнити її вимоги, оскільки за рішенням суду відповідачі витребували від 

покупця автомобіль, а вона зобов’ язана повернути покупцю одержану від нього 

суму, яку відповідачі їй не повертають. Рішенням Любарського районного суду позов 

Г. Б. задоволено частково, на її користь з І. С. стягнуто 6,6 тис. крб і з Л. Б. — 5,4 тис. 

крб. Ухвалою судової колегії в цивільних справах Житомирського обласного суду це 

рішення скасовано і справу направлено на новий розгляд. І. С. при новому розгляді 

справи пред’явив позов до Л. Б. про поділ спільного майна і просив розглянути його 

разом із позовом Г. Б. до нього і Л. Б. Ухвалою члена Житомирського обласного суду 

даний позов не визнано зустрічним і позовну заяву направлено для розгляду 

Бердичівському міському народному суду за місцем проживання Л. Б. У скарзі на цю 

ухвалу І. С. зазначав, що його позов про поділ майна пов’язаний із позовом до нього 

Г. Б., тому просив скасувати ухвалу і направити його позовну заяву для сумісного 

розгляду з позовом Г. Б. Судова колегія в цивільних справах Верховного Суду УРСР 

скаргу І. С. залишила без задоволення з таких підстав. Згідно зі ст. 141 ЦПК УРСР 

1963 р. зустрічний позов приймається до сумісного розгляду з первісним, якщо 

обидва позови взаємно пов’ язані та сумісний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли 

вони випливають 

з одного правовідношення або коли вимоги по них можуть зараховуватися. У 

даному ж процесі повинні розглядатися вимоги Г. Б. про стягнення з І. С. та його 

колишньої дружини 17,352 тис. крб, які випливають із договірних відносин по 

реалізації автомобіля. Позовні вимоги 

І. С. про поділ майна не пов’ язані з правовідносинами, що виникають між ним 

та позивачкою, і не можуть зараховуватися. Спір про поділ майна подружжя 

підсудний Бердичівському міському суду, і тому член обласного суду обґрунтовано 



181 
 

постановив ухвалу про направлення позовної заяви до суду за підсудністю відповідно 

до ст. 132 ЦПК УРСР 1963 р.
1
; 

3)  після задоволення відводів (самовідводів) неможливо утворити новий склад 

суду для розгляду справи. Така ситуація можлива, якщо задоволені клопотання про 

відводи (самовідводи) всім суддям місцевого суду, у тому числі, якщо справа 

розглядалася в цьому суді неодноразово. Відповідно до ч. 3 ст. 23 ЦПК відвід 

повинен бути заявлений до початку з’ясування обставин у справі та перевірки їх 

доказами. Заявляти відвід (самовідвід) після цього дозволяється лише у випадках, 

коли про підставу відводу (самовідводу) стало відомо після початку з’ясування 

обставин справи та перевірки їх доказами. З наведеного випливає, що передача 

справи на розгляд іншого суду можлива на будь- якій стадії її розгляду; 

4)  ліквідовано суд, який розглядав справу. Відповідно до ч. 1, ч. 3 ст. 19 Закону 

України «Про судоустрій та статус суддів» від 07.02.2002 р. № 2453-IV суди 

загальної юрисдикції ліквідуються Президентом України відповідно до цього Закону 

за поданням Міністра юстиції України на підставі пропозиції голови відповідного 

вищого спеціалізованого суду. Підставами для ліквідації суду є зміна визначеної цим 

Законом системи судів, потреба поліпшити доступність правосуддя або зміна 

адміністративно-територіального устрою. 

Якщо підставами для передачі справи з одного суду до іншого є неможливість 

утворення нового складу суду для розгляду справи внаслідок задоволення відводів 

(самовідводів) або ліквідація суду, справа передається до найбільш територіально 

наближеного місцевого суду загальної юрисдикції. Під останнім слід розуміти суд у 

сусідній адміністративно-територіальній одиниці. Він визначається на розсуд суду, 

який виносить ухвалу про передачу справи. 

Про передачу справи на розгляд іншого суду або відмову у передачі справи в 

інший суд виноситься мотивована ухвала. При цьому відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 293 

ЦПК ухвала про передачу справи на розгляд іншого суду може бути оскаржена в 

апеляційному порядку окремо від рішення. Ухвала про відмову в передачі справи до 

іншого суду окремо від рішення оскаржена бути не може. 

Відповідно до ч. 3 ст. 116 ЦПК справа передається до іншого суду після 

закінчення строку, встановленого ст. 294 ЦПК України, на її оскарження, а в разі 

подання скарги — після залишення її без задоволення. 

Забороняється передавати до іншого суду справу, яка розглядається судом. 

Винятком із цього правила є випадки, передбачені в пп. 1, 3, 

4  ч. 1 ст. 116 ЦПК. Аналогічні положення були закріплені й у ч. 4 ст. 132 ЦПК 

1963 р. Так, у грудні 1980 р. Г пред’явила позов до Ш. про стягнення 965 крб. 

Позивачка зазначала, що відповідачка є колишньою дружиною її сина, яка незаконно 

утримує належне їй майно на суму 965 крб. Ухвалою Косовського районного суду від 

21.01.1981 р. постановлено направити справу для розгляду до Печерського районного 

суду м. Києва за місцем проживання відповідачки. Судова колегія у цивільних 

справах Чернігівського обласного суду ухвалу суду залишила без змін. Заступник 

Голови Верховного Суду УРСР вніс протест до пре- зидіуму Чернігівського 

обласного суду на предмет скасування вказаних ухвал та направлення справи для 

розгляду по суті. Президія протест задовольнила з таких підстав. Направляючи 

справу для розгляду до Печерського районного суду м. Києва, суд виходив із того, що 
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спір про стягнення 965 крб відповідно до вимог ст. 125 ЦПК 1963 р. повинен 

розглядатися за місцем проживання відповідача. Втім судом не враховано, що 

відповідно до ст. 132 ЦПК 1963 р. забороняється передавати до іншого суду справи, 

що розпочаті розглядом по суті, за винятком випадків, передбачених ст. 133 ЦПК 

1963 р. Із матеріалів справи вбачається, що позовну заяву Г. було прийнято судом і 

справу розпочато розглядом по суті, в судових засіданнях 9 та 21 січня 1981 р. 

досліджувалися докази, допитувалися свідки. До підстав, що передбачають передачу 

справи на розгляд іншого суду, ст. 133 ЦПК 1963 р. даний випадок не відносить, 

оскільки необхідність передачі справи була викликана неявкою в судове засідання 

відповідачки Ш.
1
 

Спори між судами про підсудність не допускаються. Справа, передана з одного 

суду до іншого в порядку, встановленому ст. 116 ЦПК, повинна бути прийнята до 

провадження судом, якому вона надіслана (ст. 117 ЦПК). 

 

ВИСНОВОК З ТРЕТЬОГО ЛЕКЦІЇ: 

 

Таким чином, передача справи з одного суду до іншого здійснюється за 

клопотанням відповідача, місце проживання якого раніше не було відоме, про 

передачу справи за місцем його проживання (перебування). В цьому разі відповідач 

повинен надати суду достовірні дані свого проживання (перебування) за відповідною 

адресою. Суд, який прийняв справу до свого провадження з дотриманням правил 

підсудності, зобов’язаний розглянути її по суті, навіть якщо під час провадження у 

справі змінилася підсудність, наприклад, якщо після відкриття провадження у справі 

відповідач змінив місце проживання або відпали інші підстави підсудності, згідно з 

якими позивач пред’явив позов, або якщо законом змінені правила підсудності. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Засвоєння студентами поняття підсудності цивільних справ є необхідною 

умовою формування теоретичних знань і практичних навичок юриста-фахівця.  

Ст. 116 ЦПК України чітко визначено чотири підстави передачі справи з 

одного суду до іншого. Суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо: 1) 

задоволено клопотання відповідача, місце проживання якого раніше не було відоме, 

про передачу справи за місцем його проживання або місцезнаходженням; 2) після 

відкриття провадження у справі і до початку судового розгляду виявилося, що заяву 

було прийнято з порушенням правил підсудності; 3) після задоволення відводів 

(самовідводів) неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи; 4) 

ліквідовано суд, який розглядав справу. 

Передача справи до іншого суду з першої підстави не може здійснюватись з 

ініціативи суду, а лише за клопотанням відповідача. Таке клопотання відповідач має 

право заявити лише до початку розгляду справи по суті (ст. 173 ЦПК). Вирішуючи 

клопотання, суд повинен перевіряти справжність даних про зареєстроване місце 

проживання чи місце перебування відповідача, а також враховувати його поведінку. 

Передача справи на розгляд іншому суду на підставі п.1 ч.1 ст. 116 ЦПК України 

залежить від обґрунтованості клопотання відповідача. Суд має право відхилити 

клопотання та продовжити розгляд справи по суті. Ухвала про відмову в задоволенні 

клопотання про передачу справи до іншого суду апеляційному оскарженню не 

підлягає. 

У двох останніх випадках справа передається до суду найбільш територіально 

наближеного до цього суду. Передача справи з одного суду до іншого здійснюється 

на підставі ухвали суду після закінчення строку на її оскарження, а в разі подання 

скарги - після залишення її без задоволення. Забороняється передавати до іншого 

суду справу, яка розглядається судом, за винятком випадків, встановлених цивільно-

процесуальним законодавством. 

У разі виявлення під час проведення попереднього судового засідання чи під 

час судового розгляду справи по суті порушення правил виключної підсудності суд 

ухвалою передає справу на розгляд Іншому суду (ч.4ст. 116 ЦПК). 

Справа, передана від одного суду до іншого в порядку, встановленому статтею 

116 ЦПК України, повинна бути прийнята до провадження судом, якому вона 

надіслана. 

Передача справи з одного суду до іншого здійснюється на підставі ухвали суду 

після закінчення строку на її оскарження, а в разі подання скарги - після залишення її 

без задоволення (ст. 116 ЦПК). 

Важливою гарантією доступності правосуддя та судового захисту є норма про 

те, що суперечки між судами про підсудність не допускаються (ст. 117 ЦПК). Це 

означає, що справа, надіслана з одного суду до іншого, повинна бути прийнята до 

розгляду судом, якому вона надіслана. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

1. Вивчаючи дану тему, студенти повинні навчитися: 

характеризувати цивільну юрисдикцію, її види; вміти визначити функціональну 

та територіальну підсудність цивільної справи; складати процесуальні документи 

щодо відкриття провадження у справі, позовні заяви, заяви, скарги. 

 

2. Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань: 

1. Поняття цивільної юрисдикції, її відмежування від господарської, 

адміністративної, кримінальної юрисдикцій. 

2. Загальні правила визначення цивільної юрисдикції. 

3. Виключна цивільна юрисдикція. 

4. Поняття підсудності цивільних справ. 

5. Функціональна підсудність. Компетенція окремих ланок судової системи 

України у здійсненні правосуддя у цивільних справах. 

6. Територіальна підсудність, її види. 

7. Загальна територіальна підсудність. 

8. Альтернативна територіальна підсудність, її види. 

9. Виключна територіальна підсудність. 

10. Підсудність за зв’язком справ. 

11. Підсудність за ухвалою суду. 

12. Підстави та порядок передачі справи до іншого суду. 
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ТЕМА 7. ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 
 

1. Право на судовий захист в суді першої інстанції.  Форма і зміст позовної 

заяви. 

2.  Процесуальний порядок відкриття провадження у справі. 

3. Провадження у справі досудового розгляду 

4. Судовий розгляд як інститут цивільного процесуального права і стадія 

цивільного процесу 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Нормативно-правові акти  

1. Конституція України. Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 року // Відомості ВРУ. – 1996. - № 30. – Ст. 141. 

2. Цивільний процесуальний кодекс України № 1618-ІV від 18 березня 2004 

р. // ВВР. – 2004. - № 40-41, 42. – Ст. 492.  

3. Про судовий збір. Закон України вiд 8 липня 2011 р. № 3674-VI // 

[Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua.  

Постанови Пленуму Верховного Суду України  

1. Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність 

органів і посадових осіб виконавчої служби та звернень учасників виконавчого 

провадження. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. 

№ 14.  

Підручники  

2. Цивільний процес України: Підручник / За ред. Ю.С. Червоного. – К.: 

Істина, 2014. 

3. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: 

Підруч. для студ. спец. вищ. навч. закл. –  К.: Концерн ―Видавничий Дім ―Ін Юре‖, 

2015. 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали 

1. Луспеник Д.Д. Настільна книга професійного судді при розгляді 

цивільних справ (складання судових процесуальних документів за новим ЦПК 

України). – Х.: Харків юридичний, 2015. 

2. Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, 

практика) :  Наук.-практ. посіб. / За заг. ред. С.Я. Фурси ; Центр правових досліджень 

Фурси. - К. : Видавець Фурса С.Я.,  КНТ, 2014. - 1088 с. 

3. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний 

коментар / За ред. Є.О.Харитонова, О.І.Харитонової, В.В.Васильченка, 

Н.Ю.Голубєвої. – Х.: Одісей, 2013. 

4. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний процесуальний кодекс 

України: Науково-практичний коментар: У 2 т. / За заг. ред. С.Я.Фурси. – К. – 

Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2012. 

http://zakon1.rada.gov.ua/


186 
 

Монографії та наукові видання 

1. Богля С.С. Судові рішення та їх виконання в частині судових витрат у 

цивільному судочинстві // Вісник Харківського національного університету 

внутрішніх справ. - 2013. - Вип 37. - C. 324-331. 

2. Васильєв С.В. Цивільний процес: Навч. посібник. – Х.: ТОВ «Одіссей», 

2014. 

3. Тарасенко Л. Судовий контроль за виконанням судових рішень // Вісник 

Львівського університету :  Серія юридична / Міністерство освіти і науки України. 

Львівський національний університет ім. І. Франка :  ВЦ Львівського національного 

університету ім. І. Франка. - 2013. - Вип. 42. - C. 209-216. 

4. Хотинська О. Загальні аспекти відкриття виконавчого провадження // 

Право України. – 2013. - № 2. – С. 92-96. 

5. Хотинська О. Процесуальне становище сторін виконавчого провадження 

// Право України. – 2014. - № 3. – С. 85-87. 



187 
 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Мета лекції полягає у формуванні знань студентів про право на судовий захист 

в суді першої інстанції, передумови відкриття провадження у справі, відкриття 

провадження у справі як стадію цивільного процесу та процесуальний порядок 

відкриття провадження у справі. 

 

ВСТУП 

 

Законодавство України проголошує і гарантує широке коло прав і свобод для 

всіх громадян держави. Однією з найважливіших гарантій цих прав і свобод є право 

на судовий захист. 

Конституція України, закріплюючи права фізичних та юридичних осіб, 

держави, гарантує їх захист (ст. ст. 8, 55, 124 Конституції). Ст. 3 ЦПК забезпечує 

право на звернення до суду заінтересованої особи за захистом своїх порушених,  

невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Згідно ч. 3 ст. 3 ЦПК 

неприпустима відмова від права на звернення до суду за захистом.  

Діяльність суду із захисту порушених прав, свобод та інтересів протікає в 

різних процесуальних формах, основною серед яких є позовна форма (позовне 

провадження). Це вид провадження, в якому розглядається спір про право цивільне, 

тобто спір, який виникає з цивільних, сімейних, трудових, житлових, земельних 

правовідносин. Наявність спору про право цивільне визначає й іншу характерну рису 

цього провадження: участь у ньому двох сторін – позивача і відповідача. Позовне 

провадження є основним видом провадження, що притаманне цивільному процесу з 

давніх часів.  



188 
 

І. ПРАВО НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ 

 

Відповідно до статті 55 Конституції України кожен громадянин має право будь-

якими не забороненими законом засобами захищати свої права та свободи від 

порушень і протиправних посягань. Згідно з Рішенням Конституційного Суду 

України № 9-зп від 25 грудня 1997 р. частину 1 статті 55 Конституції України треба 

розуміти так, що кожному гарантується захист прав і свобод у судовому порядку. 

Суд не може відмовити у правосудді, якщо громадянин України, іноземець, особа без 

громадянства вважають, що їхні права і свободи порушені або порушуються, 

створено або створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші 

ущемлення прав та свобод. Відмова суду у прийнятті позовних та інших заяв, скарг, 

оформлених відповідно до чинного законодавства, є порушенням права на судовий 

захист, яке згідно зі ст. 64 Конституції України не може бути обмежене. 

Отже, у разі порушення, невизнання або оспорювання права особи вона може 

звернутися до суду за захистом свого права та інтересу (ст. 3 ЦПК). Крім того, 

процесуальне законодавство України передбачає можливість звернення до суду 

широкому колу суб’єктів з метою захисту інтересів інших осіб. 

Так, у випадках, установлених законом, до суду можуть звертатися органи та 

особи, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб або 

державні чи суспільні інтереси та брати участь у цих справах. Такі випадки 

передбачені, зокрема, в законах України від 23 грудня 1997 року № 776/97-ВР «Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», від 5 листопада 1991 року 

№ 1789-XII «Про прокуратуру», від 14.10.2014 № 1697-VII «Про охорону 

навколишнього природного середовища», від 12 травня 1991 року № 1023-XII «Про 

захист прав споживачів», від 3 липня 1996 року № 270/96-ВР «Про рекламу». 

Звернення до суду за захистом прав, свобод та інтересів інших осіб у випадках, 

не передбачених законом, розгляду не підлягають. У разі надходження такого 

звернення суддя повертає заяву на підставі пункту 3 частини третьої статті 121 ЦПК, 

а якщо такий характер звернення встановлено у попередньому судовому засіданні 

або під час судового розгляду – суд залишає заяву без розгляду з підстави, 

передбаченої пунктом 2 частини першої статті 207 ЦПК (п. 2 Постанови Пленуму 

Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 2 «Про застосування норм 

цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої 

інстанції»). 

Реалізація права на судовий захист передбачає три основні складові 

частини:  

1) право на звернення до суду,  

2) право на пред’явлення позову,  

3) право на судове рішення (задоволення позову). 

Право на звернення до суду гарантовано Конституцією України та закріплене 

у ст. 3 ЦПК. Відмова від права на звернення до суду є недійсною. Звернення до суду 

в позовному провадженні оформляється позовною заявою відповідно до вимог, 

встановлених законом. Необхідність у позові виникає тоді, коли настає потреба в 

розгляді і вирішенні правового спору між заінтересованими особами з метою захисту 

порушеного чи оспорюваного права. Звертаючись до суду з позовом, фізична чи 
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юридична особа у такий спосіб реалізує своє право звернення до суду у 

процесуальній формі, встановленій законом. Підставою звернення до суду є спір про 

право цивільне, що обумовлює матеріально-правові вимоги заявленого позову, які 

грунтуються на відповідних юридичних фактах. 

Право на звернення до суду нерозривно пов’язане із правом на пред’явлення 

позову, що є процесуальною гарантією подання до суду позовної заяви, де вона 

реєструється і передається судді в порядку черговості. Якщо позовну заяву складено 

належним чином і прийнято до розгляду, суддя відкриває провадження у справі. 

Захист прав, свобод та інтересів усім суб’єктам правовідносин гарантується 

незалежним і неупередженим судом. Процесуальне законодавство покладає на суд 

обов’язок всебічно, повно та об’єктивно розглянути обставини справи і ухвалити в 

ній судове рішення у відповідності з нормами матеріального і процесуального 

закону. 

Розгляд позовних вимог здійснюється в порядку, визначеному процесуальним 

законом, – у позовному провадженні, – який забезпечує правові гарантії вирішення 

спору, рівність процесуальних прав і обов’язків сторін.  

Позовне провадження – це вид провадження у цивільному процесі, в якому 

розглядаються спори, що виникають з цивільних, сімейних, трудових,  житлових, 

земельних відносин. 

Позовна форма захисту цивільного права та інтересу передбачає, як правило, 

три критерії:  

1) матеріально-правовий інтерес (вимогу), що випливає із факту 

порушеного, невизнаного чи оспорюваного права; 

2) наявність спору про право;  

3) участь у спорі сторін (позивача і відповідача) із протилежними 

інтересами. 

Отже, наявність спору про право цивільне визначає характерну рису позовного 

провадження: участь у ньому двох сторін – позивача і відповідача, спір між якими 

повинен вирішити суд. 

Правила позовного провадження, що визначені у розділі ІІІ ЦПК, у визначених 

цим Кодексом випадках застосовуються у наказному та окремому провадженнях з 

урахуванням особливостей, визначених спеціальними нормами про ці провадження. 

Порядок пред’явлення позову. Для відкриття позовного провадження 

необхідно, щоб була подана позовна заява і вона була прийнята судом. Безпідставна 

відмова в прийнятті заяви є відмовою у здійсненні правосуддя, яка є недопустимою. 

Ухвала про відмову у відкритті провадження у справі може бути оскаржена в 

апеляційному порядку. 

Процесуальний порядок реалізації права на пред’явлення позову. 

Відкриття провадження у справі як стадія цивільного процесу складається з 

двох взаємопов'язаних дій: 1. пред'явлення позову та 2. прийняття його судом до 

свого провадження. Процесуальні дії, які виконують учасники процесу на цій стадії, 

врегульовані гл. 2 розд. III ЦПК. 

Для реалізації права на пред'явлення позову крім того вимагається дотримання 

встановлених законом умов: 
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I. дотримання правил про цивільну юрисдикцію та підсудність (статті 15, 

107-117 ЦПК); і оплаті судового збору за подання позовної заяви. У разі порушення 

вимоги про підсудність суд постановляє ухвалу про повернення позовної заяви у 

зв’язку з непідсудністю справи даному суду (п. 4 ч. 3 ст. 121 ЦПК) і вказує, до якого 

суду слід звернутися позивачу із даною заявою. Ця норма не обмежує права позивача, 

оскільки останній може звернутися до відповідного суду, яким буде порушено 

цивільну справу. 

II. цивільна процесуальна право- та дієздатність позивача (статті 28, 29 

ЦПК); Якщо заява подана недієздатною особою, суд постановляє ухвалу про 

повернення позовної заяви у зв’язку з недієздатністю особи (п. 2 ч. 3 ст. 121 ЦПК), а 

якщо це виявилось у ході розгляду справи, – постановляє ухвалу про залишення заяви 

без розгляду (п. 1 ч. 1 ст. 207 ЦПК). Недієздатність позивача не є перешкодою для 

відкриття цивільної справи, тому що інтереси в суді недієздатних осіб або осіб, які 

не володіють повною дієздатністю, і осіб з обмеженою дієздатністю, захищають їх 

законні представники. 

III. дотримання належної форми позовної заяви (ст. 119 ЦПК). Крім того 

необхідно додержуватися процесуальної форми позову, якою є письмова позовна 

заява, яка пред'являється до суду першої інстанції, де вона реєструється в 

автоматизованій системі документообігу суду. За допомогою цієї системи, за 

принципом вірогідності і з урахуванням спеціалізації, визначається суддя, якому, не 

пізніше наступного дня і передається справа. 

IV. відсутність такого, що набрало законної сили, судового рішення щодо 

спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав (п. 2 

ч. 2 ст. 122 ЦПК);  

V. наявність належно оформлених повноважень представника (ч. 8 ст. 119 

ЦПК); Позивач має володіти повним обсягом цивільної процесуальної 

дієздатності (ст. 29 ЦПК). дотримання правил щодо подання копій позовної заяви та 

доданих до неї документів (ст. 120 ЦПК). 

Згідно із ч. l ст. 118 ЦПК позов пред'являється шляхом подання позовної 

заяви до суду першої інстанції, де вона реєструється з дотриманням порядку, 

встановленого ч. ч. 2, 3 ст. 11-1 ЦПК та не пізніше наступного дня передається 

визначеному судді. 

Форма і зміст позовної заяви. 

 Подання позовної заяви до суду є процесуальною дією, що вчиняється 

заінтересованою особою, яка звертається до суду за захистом своїх порушених, 

невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.  

Дотримання належної форми позовної заяви є однією з найважливіших умов 

реалізації права на пред'явлення позову. Позовна заява подається обов' язково в 

письмовій формі і може бути написана позивачем як власноручно так і з 

застосуванням загальноприйнятих технічних засобів (друкарська машинка, 

комп'ютерний набір тощо). 

Форма і зміст позовної заяви повинні відповідати вимогам ст. 119 ЦПК. 

Позовна заява подається у письмовій формі і повинна містити:  

1) найменування суду, до якого подається заява; 
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2) ім’я (найменування) позивача і відповідача, а також ім’я представника 

позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання 

(перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв'язку, якщо 

такі  відомі; 

3) зміст позовних вимог; 

4) ціну позову щодо вимог майнового характеру; 

5) виклад обставин, якими позивач обгрунтовує свої вимоги; 

6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав 

для звільнення від доказування; 

7) перелік документів, що додаються до заяви. 

До позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового 

збору та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи (ч. 5 

ст. 119 ЦПК). Суддя, з огляду на майнове становище заявника, за його клопотанням, 

може своєю ухвалою відстрочити чи розстрочити сплату судового збору та 

витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи на визначений 

строк, але не пізніше як до ухвалення судового рішення у справі (ч. 1 ст. 82 ЦПК). 

У разі пред’явлення позову особами, які діють на захист прав, свобод та 

інтересів іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення (ч. 

7 ст. 119 ЦПК). 

Законами можуть встановлюватися й інші вимоги, яким має відповідати 

позовна заява (ч. 4 ст. 119 ЦПК). 

Відповідно до ст. 120 ЦПК позовна заява та документи, які приєднуються до 

неї, повинна бути подана до суду у копіях згідно з кількістю відповідачів і третіх 

осіб. Однак це правило не поширюється на позови, що виникають з трудових 

правовідносин, а також про відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину чи 

каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, 

прокуратури або суду. 

Якщо позовна заява подається представником позивача, до неї додається 

довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження (ч. 8 ст. 119 

ЦПК). Повноваження на ведення справи представником, який пред’являє заяву від 

імені позивача, повинні бути підтверджені документами, передбаченими ст. 42 ЦПК. 

При відсутності належно оформлених документів, що посвідчують повноваження 

представника, суд постановляє ухвалу про повернення заяви на підставі п. 3 ч. 3 ст. 

121 ЦПК.  

Позовна заява, подана після забезпечення доказів або позову, повинна 

містити також відомості про забезпечення доказів або позову (ч. 9 ст. 119 ЦПК). 

Позовна заява подається до суду, де вона реєструється, з дотриманням 

порядку, встановленого ч. ч. 2, 3 ст. 11-1 ЦПК, та не пізніше наступного дня 

передається визначеному судді ( ч. 1 ст. 118 ЦПК). 

Отже, позовна заява має подаватися до суду лише в письмовій формі з точним 

дотриманням вимог, встановлених статтями 119 і 120 ЦПК. Додержання 

процесуальної форми та змісту позовної заяви є однією з обов’язкових вимог 

цивільного процесуального законодавства, що забезпечує фізичним та юридичним 

особам право на звернення до суду та відкриття судом провадження у справі. 
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Недотримання особою, що подала позовну заяву, вимог статей 119 і 120 ЦПК, 

а також несплата судового збору призводить до певних процесуальних наслідків, 

передбачених ст. 121 ЦПК. Суддя за цих обставин постановляє залишити заяву без 

руху і надає позивачу певний строк для усунення недоліків. У разі виконання 

припису судді у встановлений ухвалою строк позовна заява вважається поданою у 

день первісного її подання до суду. Інакше заява вважається неподаною і 

повертається позивачеві (ч. 1, 2 ст. 121 ЦПК). Про повернення позовної заяви суддя 

постановляє ухвалу. Разом з тим, повернення позовної заяви не перешкоджає 

повторному зверненню із заявою до суду, якщо перестануть існувати обставини, що 

стали підставою для повернення заяви (ч. 4, 5 ст. 119 ЦПК). Ухвала суду про 

повернення заяви може бути оскаржена в апеляційному порядку (п. 3 ст. 293 ЦПК). 

 

ВИСНОВОК З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ЛЕКЦІЇ: 

 

Реалізація права на судовий захист передбачає три основні складові частини: 

право на звернення до суду, право на пред’явлення позову, право на судове рішення 

(задоволення позову). Для реалізації права на пред’явлення позову необхідна 

наявність суб’єктивних та об’єктивних передумов. Суб’єктивними передумовами 

права на пред’явлення позову є: процесуальна заінтересованість особи, процесуальна 

правоздатність позивача і відповідача. Об’єктивні передумови права на пред’явлення 

позову можна розділити на позитивні та негативні. 
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ІІ.ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У 

СПРАВІ 

 

Питання про відкриття провадження у справі суддя вирішує не інакше як на 

підставі заяви, поданої і оформленої в порядку, встановленому ЦПК. 

Приписами ч. 3 ст. 122 ЦПК визначено порядок прийняття судом позовної 

заяви до провадження. 

Так, у разі якщо відповідачем у позовній заяві, вказана фізична особа, що не 

є суб'єктом підприємницької діяльності, суд не пізніше двох днів з дня надходження 

позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця 

перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про 

зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи. Інформація 

на звернення суду про місце проживання (перебування) фізичної особи має бути 

надана відповідним органом реєстрації місця проживання та перебування особи 

протягом трьох днів з моменту отримання відповідного звернення суду.  

Така інформація про дійсне місце проживання (перебування) відповідача має 

важливе значення для правильного визначення підсудності справи. Якщо за 

результатами отриманої судом інформації буде встановлено, що справа не підсудна 

цьому суду, суд повертає позовну заяву на підставі п. 4 ч. 3 ст. 121 ЦПК. У разі ж 

якщо отримана судом інформація не дає можливості встановити зареєстроване у 

встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи, суд 

вирішує питання про відкриття провадження у справі. Подальший виклик такої 

особи як відповідача у справі здійснюється через оголошення у пресі у порядку, 

встановленому частинами 9, 10 ст.74 ЦПК. 

Суддя повинен вирішити питання про відкриття провадження у справі або 

про відмову у відкритті провадження протягом трьох днів(ч. 4 ст. 122 ЦПК). Цей 

строк обчислюється або з дня надходження позовної заяви до суду, або, якщо 

судом надавався строк для усунення недоліків позовної заяви згідно з ч. 1 ст. 121 

ЦПК, - з дня закінчення встановленого строку. У разі отримання судом у порядку, 

визначеному ч. З ст. 122 ЦПК, інформації про місце проживання (перебування) 

фізичної особи - відповідача, суд постановляє ухвалу про відкриття провадження у 

справі або про відмову у відкритті провадження не пізніше наступного дня після 

отримання цієї інформації. 

Про відкриття провадження у справі суддя постановляє ухвалу, в якій 

зазначаються: 1) найменування суду, прізвище та ініціали судді, який відкрив 

провадження у справі, номер справи; 2) ким і до кого пред’явлено позов; 3) зміст 

позовних вимог; 4) час і місце попереднього судового засідання, якщо суддя вирішив, 

що його проведення є необхідним, або час і місце судового розгляду справи, якщо 

суддя вирішив, що проведення попереднього судового засідання у справі не є 

необхідним; 5) пропозиція відповідачу подати в зазначений строк письмові 

заперечення проти позову та посилання на докази, якими вони обгрунтовуються (ч. 5 

ст. 122 ЦПК). 

Ухвала про відкриття провадження у справі не може бути об’єктом 

апеляційного оскарження, за винятком випадку, якщо провадження у справі 

відкрито з недотриманням правил підсудності (п. 5 ч. 1 ст. 293 ЦПК).  
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Відкриття провадження у справі – це перша стадія цивільного процесу, яка 

пов’язується із наявністю права на позов, а також процесуальним порядком його 

реалізації.  

У стадії відкриття провадження у справі суддя має право вирішити питання 

про об’єднання або роз’єднання позовів (ст. 126 ЦПК), про забезпечення доказів 

або позову (ст. 133, 151 ЦПК). 

З постановою ухвали про відкриття провадження у справі настають 

матеріально-правові і процесуально-правові наслідки, що випливають із порушення 

цивільної справи.  

Основним процесуальним наслідком є виникнення цивільних процесуальних 

правовідносин у конкретній справі. Громадяни і юридичні особи стають сторонами 

та іншими суб'єктами правовідносин, набувають процесуальні права і обов'язки 

таких осіб і можуть їх реалізувати, спрямовуючи свої дії на захист суб'єктивних 

матеріальних прав і законних інтересів або інтересів держави. Відкриття 

провадження у справі - підстава для здійснення судом (суддею) всіх наступних 

процесуальних дій, пов'язаних з її підготовкою, розглядом і вирішенням. 

На стадії відкриття провадження у справі суд крім постановления ухвали про 

відкриття провадження у справі також, у чітко визначених законом випадках, може 

постановити ухвалу про залишення позовної заяви без руху, про її повернення 

або про відмову у відкритті провадження у справі. 

Залишення позовної заяви без руху (ч. 1, 2 ст. 121 ЦПК) – це призупинення 

судом вчинення процесуальних дій з відкриття провадження у справі з метою 

надання позивачеві чи іншому заявникові можливості усунути недоліки у позовній 

заяві.  

Так, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, 

викладених у статтях 119 і 120 ЦПК, не сплачено судовий збір чи витрати на 

інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, постановляє ухвалу, в якій 

зазначаються підстави залишення заяви без руху. Про це суд повідомляє позивача і 

надає йому строк для усунення недоліків, який не може перевищувати п'яти днів з 

дня отримання позивачем ухвали.  

Якщо позивач у встановлений строк виконає вимоги, визначені статтями 119 і 

120, сплатить суму судового збору, а також оплатить витрати на інформаційно-

технічне забезпечення розгляду справи, позовна заява буде вважатися поданою в 

день первісного її подання до суду. Інакше заява вважається неподаною і 

повертається позивачеві.  

Таке правило встановлено для забезпечення доступності правосуддя, адже 

позивач в силу юридичної необізнаності може при складанні позовної заяви 

допустити помилки щодо її форми і змісту, неуважно поставитися до вимоги про 

сплату суми судового збору і оплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення 

розгляду справи. 

Враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою відстрочити 

або розстрочити сплату судового збору та витрат на інформаційно-технічне 

забезпечення розгляду справи на визначений строк, але не більше як до ухвалення 

судового рішення у справі (ч. 1 ст. 82 ЦПК). У разі несплати судових витрат у 

встановлений строк суд залишає заяву без розгляду згідно з п. 8 ч. 1 ст. 207 ЦПК. 



195 
 

Оскільки згідно із ч. 1 ст. 208 ЦПК ухвала є однією з форм судового рішення, 

уявляється, що за аналогією з ч. 2 ст. 222 ЦПК ухвала про залишення позовної заяви 

без руху повинна бути надіслана позивачеві не пізніше як у дводенний строк з дня її 

постановлення. Суд може продовжити строк, встановлений ним для усунення 

недоліків позовної заяви, за клопотанням сторони або іншої особи у разі його 

пропущення з поважних причин (ч. 1 ст. 73 ЦПК). 
Повернення позовної заяви (ч. 3, 4, 5 ст. 121 ЦПК) – це закріплене в ухвалі 

волевиявлення суду про відмову прийняти позовну заяву у визначених законом 

випадках, що не перешкоджає повторному зверненню до суду за умови, усунення 

перешкод, які стали підставою для повернення заяви. 

Підставами для повернення позовної заяви є такі (ч. 2, 3 ст. 121 ЦПК): 

1) позивач не усунув недоліків позовної заяви у строк, встановлений 

ухвалою суду про залишення заяви без руху;  

2) позивач до відкриття провадження у справі подав заяву про повернення 

йому позову; 

3) заяву подано недієздатною особою; 

4) заяву від імені позивача подано особою, яка не має повноважень на 

ведення справи; 

5) справа не підсудна цьому суду; 

6) заяву про розірвання шлюбу подано під час вагітності дружини або до 

досягнення дитиною одного року без дотримання вимог, встановлених Сімейним 

кодексом України; 

7)  недотримання порядку, визначеного частиною третьою статті 118 ЦПК, 

(а саме, якщо подано позовну заяву щодо вимог, визначених у частині першій статті 

96 ЦПК, яка може бути подана тільки в разі відмови у прийнятті заяви про видачу 

судового наказу за цими вимогами або скасування судового наказу судом). 

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 293 ЦПК ухвала про повернення заяви позивачеві 

(заявникові) може бути об’єктом апеляційного оскарження. 

Відмова у відкритті провадження у справі (ч. 2 ст. 122 ЦПК) – це закріплене 

в ухвалі волевиявлення суду, яке полягає у відмові прийняти позовну заяву та 

порушити цивільний процес у справі на підставах, визначених законом. 

Відмова у відкритті провадження у справі можлива за таких умов: 

1) заява не підлягає розгляду в судах у порядку цивільного судочинства; 

2) є таке, що набрало законної сили, рішення чи ухвала суду про закриття 

провадження у справі у зв’язку з відмовою позивача від позову або укладенням 

мирової угоди сторін у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з 

тих самих підстав. Відмова від позову не позбавляє другу сторону пред’явити такий 

самий позов до особи, яка відмовилась від позову; 

3) у провадженні цього чи іншого суду є справа із спору між тими самими 

сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав; 

4) є рішення третейського суду, прийняте в межах його компетенції, щодо 

спору  між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, за 

винятком випадків, коли суд відмовив у видачі виконавчого листа на примусове 

виконання рішення третейського суду або скасував рішення третейського суду і 

розгляд справи в тому ж третейському суді виявився неможливим; 
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5) після смерті фізичної особи, а також у зв’зку з припиненням юридичної 

особи, які є однією із сторін у справі, спірні правовідносини не допускають 

правонаступництва. 

Отже, суддя вправі відмовити у відкритті провадження у справі лише з підстав, 

передбачених законом. У зв'язку з цим не допускається відмова у відкритті 

провадження у справі з мотивів недоведеності заявленої вимоги, відсутності доказів, 

пропуску позовної давності тощо. 

Ухвала про відмову у відкритті провадження у справі невідкладно надсилається 

позивачеві разом із заявою та всіма доданими до неї документами, і ця відмова 

перешкоджає повторному зверненню до суду з таким самим позовом.  

Неприпустимимою є відмова у відкритті провадження у справі за іншими, не 

передбаченими ст. 122 ЦПК, підставами (наприклад, з мотивів пропуску строку 

позовної давності або строку для звернення до суду, пред’явлення позову 

неналежним позивачем чи до неналежного відповідача тощо). Частино 9 ст. 8 ЦПК 

також закріплено, що забороняється відмова у розгляді справи з мотивів відсутності, 

неповноти, нечіткості, суперечливості законодавства, що регулює спірні відносини. 

Питання про відмову у відкритті провадження у справі суддя вирішує не 

пізніше трьох днів з дня надходження заяви до суду. Про відмову у відкритті 

провадження у справі суддя постановляє ухвалу. Така ухвала повинна бути 

невідкладно надіслана позивачеві разом із заявою та всіма доданими до неї 

документами (ч. ч. 4, 5, 6 ст. 122 ЦПК). Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 293 ЦПК ухвала 

про відмову у відкритті провадження у справі може бути оскаржена в апеляційному 

суді. 

 

ВИСНОВОК З ДРУГОГО ПИТАННЯ ЛЕКЦІЇ: 

 

Питання про відкриття провадження у справі суддя вирішує не інакше як на 

підставі заяви, поданої і оформленої в порядку, встановленому ЦПК. Відкриття 

провадження у справі – це стадія цивільного процесу. Процедура відкриття 

провадження у справі наявна в позовному, наказному, окремому, апеляційному, 

касаційному та інших провадженнях цивільного процесу з особливостями, 

притаманними цим провадженням. Разом з тим, окреміположення глави 2 розділу 3 

ЦПК, що стосуються відкриття провадження у справі в позовному провадженні, є 

загальними й для інших проваджень, зокрема, це положення про виправлення 

недоліків заяви, повернення заяви, відмови у відкритті провадження та ін. 
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ІІІ. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ДОСУДОВОГО РОЗГЛЯДУ 

 

Провадження у справі до судового розгляду регулюється главою 3 розділу III 

Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК), у якій визначені 

процесуальні дії суду з підготовки справи до судового розгляду та проведення 

попереднього судового засідання.  

Провадження у справі до судового розгляду є самостійною та обов'язковою 

стадією цивільного процесу. її метою є з'ясування можливості врегулювання спору до 

судового розгляду або забезпечення правильного та швидкого вирішення справи 

(ч.1ст. 130 ЦПК). 

Провадження у справі до судового розгляду проводиться з врахуванням 

особливостей тієї чи іншої категорії цивільних справ (трудових, житлових, земельних 

і ін.), а також характеру кожної конкретної справи. Ретельно проведена підготовка 

справи закладає основу для правильного її вирішення. 

Законом встановлено, що до провадження справи до судового розгляду суддя 

приступає після відкриття провадження по справі. 

Отже, обсяг провадження у справі до судового розгляду визначається: 

I. особливостями спірних правовідносин,  

II. їх суб'єктним складом,  

III. а також фактичними обставинами, які суду необхідно встановити.  

При підготовці справи суддя зобов'язаний визначити  
1. обставини, які мають значення для справи, та факти, що піддягають 

встановленню і покладені в основу вимог і заперечень;  

2. характер спірних правовідносин і зміст правової вимоги;  

3. матеріальний закон, який регулює спірні правовідносини;  

4. вирішити питання про склад осіб, які братимуть участь у справі;  

5. з'ясувати, які є докази на підтвердження зазначених фактів;  

6. визначити коло доказів відповідно до характеру спірних правовідносин і 

роз'яснити, якій із сторін слід довести певні обставини;  

7. вжити заходів для забезпечення явки в судове засідання, а також сприяти 

врегулюванню спору до судового розгляду 

Провадження у справі до судового розгляду - це сукупність процесуальних 

дій, вчинюваних одноособово суддею, спрямованих на з'ясування можливості 

врегулювання спору до судового розгляду або забезпечення правильного та швидкого 

вирішення справи в першому судовому засіданні. 

Процесуальні дії учасників процесу у стадії підготовки справи досудового 

розгляду. 

Процесуальні дії, що складають зміст стадії підготовки справи до судового 

розгляду, за суб’єктами здійснення поділяють на три групи: 

1) процесуальні дії судді з підготовки справи; 

2) процесуальні дії осіб, які беруть участь у справі; 

3) процесуальні дії осіб, які сприяють здійсненню правосуддя. 

Процесуальні дії судді з підготовки справи до судового розгляду.  

Всі дії судді по підготовці справи до судового розгляду прийнято 

підрозділяти на наступні групи: 
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1) уточнює позовні вимоги або заперечення проти позову.  

Суддя має визначити характер спірних правовідносин та матеріальну норму, 

яка регулює ці правовідносини (тобто дати попередню правову кваліфікацію спірного 

правовідношення), а також фактичні обставини, що мають значення для правильного 

вирішення справи (предмет доказування).  

2) вирішує питання про склад осіб, які беруть участь у справі.  

З цією метою суддя вирішує питання щодо участі у справі сторін, третіх осіб, їх 

представників, прокурора, органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та інших осіб, які мають право у передбачених законом випадках 

звертатися до суду з заявами на захист прав і свобод інших осіб, невизначеного кола 

осіб або державних чи громадських інтересів. За наявності підстав суддя вирішує 

питання про правонаступництво у справі. 

Питання про сторони в процесі, суддя вирішує в момент прийняття позовної 

заяви. Питання про участь у справі третіх осіб і співучасників, вирішується на стадії 

провадження у справі до судового розгляду. 

Суддя повинен вирішити питання щодо залучення у випадках, визначених 

законом, відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування для 

подання висновку в справі. При цьому суддя повинен враховувати думку сторін та 

інших осіб, які беруть участь у справі, і чітко сформулювати питання, на які повинні 

бути дані відповіді у висновку; 

Якщо відповідач не з’явився в попереднє судове засідання, суд направляє 

йому копію ухвали попереднього судового засідання, у якій пропонує в установлений 

строк подати докази на підтвердження своїх заперечень і роз’яснити, що в разі 

неподання ним доказів у цей строк вони в подальшому прийняті не будуть (стаття 

131 ЦПК), а справа буде вирішуватися на підставі наявних у ній даних чи доказів 

(частина четверта статті 169 ЦПК). 

3) визначає предмет доказування факти: обставини, які мають значення 

для справи, та факти, що підлягають встановленню і покладені в основу вимог і 

заперечень; Аналіз фактів, що входять до предмету доказування, надає судді 

можливість точно визначити коло доказів, необхідних для правильного вирішення 

справи. 

Суддя повинен роз'яснити сторонам правила про те, що кожна з них повинна 

представити докази щодо тих обставин, на які вони посилаються як на підставу своїх 

вимог і заперечень. 

Докази представляються сторонами та іншими особами, які беруть участь у 

справі. У випадках, коли щодо витребування доказів для сторін та інших осіб, які 

беруть участь у справі, є труднощі, суд за їх клопотаннями сприяє у витребуванні 

таких доказів (ст. 137 ЦПК). 

У необхідних випадках суддя повинен звернути увагу сторін та інших осіб, що 

беруть участь у справі, на факти, які не підлягають доказуванню (ст. 61 ЦПК). В 

окремих випадках суд, який розглядає справу у разі необхідності збирання доказів у 

іншому місті або районі, доручає відповідному судові провести певні процесуальні 

дії (ст. 132 ЦПК). При цьому, важливим є якість і чіткість визначення судді про 

судове доручення по збиранню доказів. 
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4) з’ясовує, якими доказами кожна сторона буде обгрунтовувати свої 

доводи чи заперечення щодо невизнаних обставин, та встановлює строки їх подання. 

Обов’язок збирати докази лежить на особах, які беруть участь у справі. Разом з тим 

суд за клопотанням сторони зобов’язаний витребувати докази, необхідні для 

вирішення справи, може також вжити заходів до забезпечення доказів. 

15. Під час попереднього судового засідання за заявою особи, яка бере участь у 

справі, суд може вирішити питання про забезпечення доказів, якщо для цієї особи 

подання потрібних доказів є неможливим або в неї є труднощі у поданні цих доказів. 

Закон не обмежує коло доказів, які можуть бути забезпечені судом, і здійснення 

процесуальних дій щодо забезпечення доказів. 

У заяві про забезпечення доказів повинні бути зазначені всі відомості, 

визначені частиною першою статті 134 ЦПК, а в разі невідповідності заяви цим 

вимогам застосовуються наслідки, встановлені частинами першою і другою статті 

121 ЦПК. Така заява розглядається протягом п’яти днів з дня її надходження з 

повідомленням осіб, які беруть участь у справі, однак їх явка не є обов’язковою. 

Питання про забезпечення доказів вирішується ухвалою. Відмова в 

забезпеченні доказів оскарженню не підлягає, а оскарження ухвали про 

забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає розгляду 

справи (частина четверта статті 135 ЦПК). У разі оскарження цієї ухвали до суду 

апеляційної інстанції направляється не цивільна справа, а виділені відповідні 

матеріали справи (копія позовної заяви, заява про забезпечення доказів, оригінал 

оскарженої ухвали тощо); після розгляду апеляційним судом скарги ці матеріали 

повертаються до суду для залучення до матеріалів цивільної справи. 

Крім передбачених частиною другою статті 133 ЦПК способів забезпечення 

(допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому 

числі за їх місцезнаходженням) суд залежно від предмета позову може застосувати й 

інші способи (одержати пояснення сторони, які вона дає як свідок, заборонити дії, 

внаслідок яких знищуються докази, вилучити на час розгляду справи докази тощо). 

5) за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання про 

витребування доказів та виклик свідків, про проведення експертизи, залучення до 

участі у справі спеціаліста, перекладача, особи, яка надає правову допомогу, або про 

судові доручення щодо збирання доказів. 

6) у невідкладних випадках проводить огляд на місці, огляд письмових і 

речових доказів; 

7) за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання про 

вжиття заходів забезпечення позову; 

8) а також сприяти врегулюванню спору до судового розгляду. З метою 

врегулювання спору до судового розгляду суди мають з’ясовувати: 

- чи не відмовляється позивач від позову,  

- чи визнає позов відповідач,  

- чи не бажають сторони укласти мирову угоду або передати справу на 

розгляд третейського суду. 

9) вчиняє інші дії, необхідні для підготовки справи до судового розгляду; 

10) визначає час і місце судового розгляду. 
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Про процесуальні дії, які необхідно вчинити до судового розгляду справи, суд 

постановляє ухвалу. 

Перераховані процесуальні дії судді у стадії підготовки справи до судового 

розгляду є загальними для цивільних справ позовного провадження.  

Суддя не вправі до постановлення ухвали про відкриття провадження у 

справі здійснювати будь-які дії щодо підготовки справи до судового розгляду, 

зокрема, забезпечувати позов (крім випадку, передбаченого частиною четвертою 

статті 151 ЦПК), проводити попереднє судове засідання тощо. Після відкриття 

провадження у справі суддя не вправі вирішувати питання про залишення заяви 

без руху та її повернення (стаття 121 ЦПК) чи про відмову у відкритті 

провадження у справі (частина друга статті 122 ЦПК). 

7. Попереднє судове засідання проводиться суддею одноособово за участю 

сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, з додержанням загальних правил, 

установлених нормами ЦПК для судового розгляду, з винятками, встановленими 

главою 3 розділу III ЦПК. оскільки відповідно до ч. 11 ст. 130 ЦПК попереднє судове 

засідання проводиться з додержанням загальних правил, встановлених ЦПК для 

судового розгляду, з винятками, встановленими главою третьою розділу ІІІ цього 

Кодексу. 

Зокрема, обов’язковими є  
повідомлення осіб, які беруть участь у справі,  

фіксування судового засідання технічними засобами,  

роз’яснення учасникам процесу їхніх прав та обов’язків на цій стадії процесу, 

наприклад, про право заявлення відводу, обов’язок подання доказів на підтвердження 

своїх вимог та заперечень і наслідків невиконання цього процесуального обов’язку.  

При проведенні попереднього судового засідання сторони та свідки не 

допитуються (проте сторони дають пояснення з приводу того, чи підтримують свої 

вимоги та заперечення, чи є підстави для примирення), вирішуються питання щодо 

прийняття доказів, але вони не досліджуються та не оцінюються, судові дебати не 

проводяться тощо. 

Після закінчення підготовки справи до судового розгляду, суддя постановляє 

ухвалу, в якій зазначає, які підготовчі дії ним проведені, і встановлює дату розгляду 

справи. Справа має бути призначена до розгляду не пізніше семи днів після 

закінчення дій підготовки до судового розгляду (ст. 156 ЦПК). 

 Процесуальні дії осіб, які беруть участь у справі. Сторони та особи, які 

беруть участь у справі, заявляють клопотання, висловлюють свою позицію, щодо 

питань, що стосуються справи. Сторони можуть укласти мирову угоду; позивач може 

змінити підставу або предмет позову, збільшити або зменшити розмір позовних 

вимог, відмовитися від позову; відповідач може визнати позов повністю або 

частково, пред’явити зустрічний позов, а також подати заперечення проти позову.  

Процесуальні дії осіб, які сприяють здійсненню правосуддя. У стадії 

підготовки справи до судового розгляду свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі 

також виконують процесуальні обов’язки. 

Обсяг підготовки справи до судового розгляду визначається особливостями 

спірних правовідносин, їх суб’єктним складом, а також фактичними обставинами, які 

суду необхідно встановити. 
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ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

 

Провадження у справі до судового розгляду призначене для створення 

можливостей врегулювання спору до судового розгляду, в тому числі примирення 

сторін; визначення характеру спірного правовідношення; визначення предмета 

доказування, тобто фактичних обставин, що мають значення для правильного 

вирішення справи; визначення складу учасників процесу у справі, їх процесуального 

становища та способів забезпечення своєчасної явки цих суб’єктів у судове засідання; 

з’ясування кола доказів, необхідних для вирішення справи та забезпечення їх 

своєчасного надання. 

 

ІV. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ЯК ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА І СТАДІЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Судовий розгляд як інститут цивільного процесуального права - це система 

норм, що регулюють суспільні відносини між судом та іншими учасниками процесу і 

діяльність суду та інших учасників процесу, спрямований на розгляд і вирішення 

цивільно-правових спорів, справ з адміністративних правовідносин, справ, пов'язаних 

зі здійсненням виборчих прав громадян, і справ окремого провадження. 

Судовий розгляд, як стадія цивільного процесу, це система процесуальних дій 

суду та інших учасників процесу, спрямована на розгляд і вирішення цивільно-

правового спору. 

Стадія судового розгляду є головною стадією цивільного судочинства, тобто в 

ній найбільш повно реалізуються завдання і принципи цивільного процесуального 

права, що стоять перед судом. 

Варто розрізняти судовий розгляд і судове засідання. Ст. 158 ЦПК України 

передбачає, що судовий розгляд відбувається в судовому засіданні з обов'язковим 

повідомленням осіб, які беруть участь у справі. 

Розгляд та вирішення цивільної справи є змістом стадії судового розгляду, а 

судове засідання – процесуальною формою. 

Судове засідання є процесуальною формою судового розгляду. Судове 

засідання також є процесуальною формою розгляду справ в апеляційній і касаційній 

інстанції і перегляду рішень і ухвал, що набрали законної сили, у зв'язку з 

нововиявленими обставинами і переглядом рішення Верховним Судом України. 

Згідно зі ст. 158 ЦПК України судове засідання може проводитися лише в 

спеціальному обладнаному для цього приміщенні суду - в залі засідань.  Новацією 

цивільно-процесуального законодавства стало запровадження згідно з Законом 

України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі в 

судовому засіданні в режимі відеоконференції" від 4 липня 2012 р. права суду за 

власною ініціативою або за клопотанням сторін чи іншого учасника цивільного 

процесу постановити ухвалу про їх участь в судовому засіданні в режимі 

відеоконференції. Порядок та умови такого засідання визначені ст. 158-1 ЦПК 

України. 

Судовий розгляд є обов’язковою стадією процесу у справі. Незалежно від 

того, чим закінчується справа – ухваленням рішення, постановленням ухвали про 



202 
 

закриття провадження у справі, про зупинення провадження чи залишення заяви без 

розгляду – існує стадія судового розгляду, яка є центральною у цивільному процесі, 

тому що тільки у цій стадії справа вирішується по суті.  

Цивільні справи розглядаються та вирішуються судом першої інстанції 

протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття 

провадження у справі, а справи про поновлення на роботі, про стягнення аліментів – 

одного місяця. У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням 

особливостей розгляду справи, суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але не 

більше як на п’ятнадцять днів (ст. 157 ЦПК). 

Кодексом закріплено особливі правила відкриття судового засідання та його 

проведення, звернення учасників процесу до судді (суддів), ухвалення та 

проголошення судових рішень. Так, особи, які беруть участь у справі, свідки, 

перекладачі, експерти, спеціалісти звертаються до суду словами ―Ваша честь‖ (ст. 

161 ЦПК). Особи, присутні в залі судового засідання, повинні встати, коли входить 

і виходить суд. Рішення суду особи, присутні в залі, заслуховують стоячи. Особи, 

які беруть участь у справі, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі дають 

пояснення, показання, висновки, консультації тощо стоячи (ст. 162 ЦПК). 

Перекладачі, експерти, свідки приводяться головуючим до присяги у порядку, 

встановленому статтями 164, 171, 180 ЦПК. 

 

Частини судового засідання, їх зміст 

Судове засідання з розгляду цивільної справи складається з чотирьох частин:  

1) підготовча;  

2) розгляд справи по суті – дослідження обставин справи і перевірка їх 

доказами;  

3) судові дебати;  

4) ухвалення і проголошення рішення. 

Перша частина має підготовчий характер. В ній суд вирішує питання щодо 

можливості розгляду справи в даному судовому засіданні, при даному складі суду, 

секретареві судового засідання, при наявних особах, які беруть участь у справі, при 

наявності інших учасників процесу (свідків, експертів, перекладачів).  

Завдання першої частини реалізуються шляхом послідовного здійснення 

комплексу процесуальних дій, встановлених статтями 163-172 ЦПК. 

1.  Головуючий (суддя) відкриває судове засідання й оголошує, яка справа 

розглядатиметься. Після цього секретар судового засідання доповідає судові, хто з 

викликаних у справі осіб з’явився в судове засідання, чи вручено судові повістки та 

повідомлення тим, хто не з’явився, та повідомляє причини їх неявки, якщо вони 

відомі (ст. 163 ЦПК). 

2.  Суд встановлює особи тих, хто з’явився в судове засідання. У кожної з 

осіб з’ясовується прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, місце проживання та 

роботи; перевіряються повноваження представників (ч. 3 ст. 163 ЦПК).  

3.  Головуючий роз’яснює перекладачеві його права та обов’язки і 

попереджає перекладача під розписку про кримінальну відповідальність згідно зі 

ст. 384 КК України за завідомо неправильний переклад і за відмову без поважних 

причин від виконання покладених на нього обов’язків. Головуючий приводить 
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перекладача до присяги. Текст присяги підписується перекладачем, який разом з 

розпискою приєднується до справи (ст. 164 ЦПК). 

4.  Свідки видаляються із зали судового засідання у відведені для цього 

приміщення. При цьому судовий розпорядник вживає заходів щодо того, щоб свідки, 

які допитані судом, не спілкувалися з тими, яких суд ще не допитав (ст. 165 ЦПК). 

5.  Головуючий оголошує склад суду, а також прізвища експерта, перекладача, 

спеціаліста, секретаря судового засідання і роз’яснює особам, які беруть участь у 

справі, право заявляти відводи (ч. 1 ст. 166 ЦПК). Розглядаються заяви про 

відводи. Заявлений відвід судді або його самовідвід має бути вмотивований 

підставами, визначеними у ст. 20 ЦПК. Підстави для відводу (або самовідводу) 

секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача встановлені ст. 22 

ЦПК. Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим і заявленим до початку 

з’ясування обставин у справі та перевірки їх доказами. Заявляти відвід (самовідвід) 

після цього дозволяється лише у випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) 

стало відомо після початку з’ясування обставин у справі та перевірки їх доказами (ч. 

3 ст. 23 ЦПК). У разі заявлення відводу суд повинен вислухати особу, якій заявлено 

відвід, якщо вона бажає дати пояснення, а також думку осіб, які беруть участь у 

справі. Заява про відвід вирішується в нарадчій кімнаті ухвалою суду, що 

розглядає справу (ст. 24 ЦПК). У разі задоволення заяви про відвід судді, який 

розглядає справу одноособово, справа розглядається в тому самому суді іншим 

суддею (ч. 1 ст. 25 ЦПК).       

6. Головуючий роз’яснює сторонам та іншим особам, які беруть участь у 

справі, їх права та обов’зки, визначені у ст. 27 ЦПК, а для сторін – також ст. 31 

ЦПК, про що зазначається в журналі судового засідання (ст. 167 ЦПК).  

7. Головуючий повинен запитати в осіб, які беруть участь у справі, чи є у 

них заяви і клопотання, пов’язані з розглядом справи. Заяви і клопотання 

розглядаються судом після того, як буде заслухана думка решти присутніх у 

судовому засіданні осіб, які беруть участь у справі, про що постановляється ухвала. 

Ухвала суду про відмову в задоволенні клопотання не перешкоджає повторному його 

заявленню з інших підстав (ст. 168 ЦПК). 

8.  Суд вирішує питання про можливість розгляду справи у зв’язку з 

неявкою в судове засідання сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, свідка, 

експерта, спеціаліста, перекладача.  

Суд відкладає розгляд справи в межах встановлених ст. 157 ЦПК строків у 

разі: 

 1) неявки в судове засідання однієї із сторін або будь-кого з інших осіб, які 

беруть участь у справі, про яких нема відомостей, що їм вручені судові повістки;  

2) першої неявки в судове засідання сторони або будь-кого з інших осіб, які 

беруть участь у справі, оповіщених у встановленому порядку про час і місце судового 

розгляду, якщо вони повідомили про причини неявки, які судом визнано 

поважними;  

3) першої неявки без поважних причин належним чином повідомленого 

позивача в судове засідання або неповідомлення ним про причини неявки, якщо від 

нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності;  
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4) якщо суд визнає потрібним, щоб сторона, яка подала заяву про розгляд 

справи за її відсутності, дала особисті пояснення. Викликати позивача або 

відповідача для особистих пояснень можна і тоді, коли в справі беруть участь їх 

представники (ч. 1 ст. 169 ЦПК). 

У разі повторної неявки в судове засідання позивача, повідомленого 

належним чином, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його 

відсутності, суд залишає заяву без розгляду (ч. 3 ст. 169 ЦПК). 

У разі повторної неявки в судове засідання відповідача, повідомленого 

належним чином, суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів 

(постановляє заочне рішення) (ч. 4 ст. 169 ЦПК). 

Неявка представника в судове засідання без поважних причин або 

неповідомлення ним про причини неявки не є перешкодою для розгляду справи. 

Але за клопотанням сторони з урахуванням обставин справи суд може відкласти її 

розгляд (ч. 2 ст. 169 ЦПК). 

У разі неявки в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста, перекладача 

суд заслуховує думку осіб, які беруть участь у справі, про можливість розгляду 

справи за відсутністю свідка, експерта, спеціаліста, перекладача, які не з’явилися, та 

постановляє ухвалу про продовження судового розгляду або про відкладення 

розгляду справи на певний строк. Одночасно суд вирішує питання про 

відповідальність свідка, експерта, спеціаліста, перекладача, які не з’явилися (ст. 170 

ЦПК). 

9.  За відсутності обставин, які роблять неможливим розгляд справи, 

головуючий роз’яснює експертові його права і обов’язки та попереджає експерта 

під розписку про кримінальну відповідальність згідно зі статтею 384 КК України за 

завідомо неправдивий висновок і за відмову без поважних причин від виконання 

покладених на нього обов’язків. Головуючий приводить експерта до присяги, текст 

якої підписується експертом. Підписаний експертом текст присяги та розписка 

приєднуються до справи. Якщо експертиза призначається під час судового розгляду, 

права, обов’язки експертів і їх відповідальність роз’яснюються головуючим відразу 

після залучення їх до участі в цивільному процесі. Експерт, який працює у державній 

експертній установі, подає на вимогу суду засвідчені печаткою експертної установи 

копії підписаних ним тексту присяги та розписку про ознайомлення з правами і 

обов’язками експерта та про кримінальну відповідальність за відмову без поважних 

причин від виконання покладених на нього обов’язків, за завідомо неправдивий 

висновок (ст. 171 ЦПК). Відповідно до ст. 172 ЦПК головуючий роз’яснює 

спеціалістові його права та обов’язки, встановлені Кодексом.   

Виконанням всіх перерахованих дій завершується підготовча частина судового 

засідання. 

Після цього суд переходить до другої частини судового засідання – розгляду 

справи по суті (ст. 173-192 ЦПК). Змістом цієї частини судового засідання є 

дослідження на підставі передбачених ЦПК засобів доказування наявності чи 

відсутності юридичних фактів, що складають предмет доказування у справі.  

Розгляд справи по суті розпочинається доповіддю головуючого про зміст 

заявлених вимог та про визнання сторонами певних обставин під час попереднього 

судового засідання. Після цього з'ясовується, чи підтримує позивач свої вимоги, чи 
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визнає відповідач вимоги позивача та чи не бажають сторони укласти мирову угоду 

або звернутися для вирішення спору до третейського суду.  

У разі розгляду справи за відсутності відповідача головуючий доповідає про 

позицію останнього щодо заявлених вимог, викладену в письмових поясненнях. При 

частковому визнанні позову відповідачем головуючий з'ясовує, у якій саме частині 

позов визнається. 

Після доповіді головуючий з’ясовує: чи підтримує позивач свої вимоги, чи 

визнає відповідач вимоги позивача та чи не бажають сторони укласти мирову угоду 

або звернутися для вирішення спору до третейського суду. Заявлені відмова позивача 

від позову, визнання позову відповідачем, мирова угода сторін розглядаються судом 

у порядку, встановленому статтями 174 і 175 ЦПК.  

У разі відмови позивача від позову суд постановляє ухвалу про закриття 

провадження у справі (ч. 3 ст. 174 ЦПК). У разі визнання відповідачем позову суд за 

наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову (ч. 4 

ст. 174 ЦПК). У разі укладення сторонами мирової угоди суд постановляє ухвалу про 

закриття провадження у справі (ч. 4 ст. 175 ЦПК). 

Якщо визнання відповідачем позову суперечить закону або порушує права, 

свободи чи інтереси інших осіб, суд постановляє ухвалу про відмову у прийнятті 

визнання відповідачем позову і продовжує судовий розгляд (ч. 4 ст. 174 ЦПК). Суд не 

приймає відмову позивача від позову, визнання позову відповідачем у справі, в якій 

особу представляє її законний представник, якщо його дії суперечать інтересам 

особи, яку він представляє (ч. 5 ст. 174 ЦПК); також суд не визнає мирової угоди у 

справі, в якій одну із сторін представляє її законний представник, якщо його дії 

суперечать інтересам особи, яку він представляє (ч. 6 ст. 175 ЦПК). 

Далі суд заслуховує пояснення осіб, які беруть участь у справі. 

Послідовність виступів осіб, які беруть участь у справі, така: заслуховуються 

пояснення позивача та третьої особи, яка бере участь на його стороні, відповідача та 

третьої особи, яка бере участь на його стороні, а також пояснення інших осіб, які 

беруть участь у справі. Особи, які звернулися до суду за захистом прав, свобод та 

інтересів інших осіб, дають пояснення першими. 

Якщо поряд із стороною, третьою особою у справі беруть участь їх 

представники, суд після пояснень сторони, третьої особи заслуховує пояснення їх 

представників. За клопотанням сторони, третьої особи пояснення може давати тільки 

представник.  

Законом не обмежено час виступів зазначених осіб, також не регламентовано 

послідовність викладу ними обставин, на які вони посилаються як на обгрунтування 

своїх вимог і заперечень. Але якщо в справі заявлено кілька вимог, суд може 

зобов’язати сторони та інших осіб, які беруть участь у справі, дати окремо пояснення 

щодо кожної з них, а якщо зазначені особи, що дають пояснення, висловлюються 

нечітко або з їх слів не можна дійти висновку про те, визнають вони обставини чи 

заперечують проти них, суд може зажадати від цих осіб конкретної відповіді – ―так‖ 

чи ―ні‖.  

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, можуть ставити питання 

один одному. 
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Після заслуховування пояснень осіб, які беруть участь у справі, головуючий 

визначає порядок допиту свідків та дослідження інших доказів у справі. 
Відповідно до ч. 2 ст. 179 ЦПК факти, які підлягають встановленню при ухваленні 

судового рішення, можуть бути доведені показаннями свідків, письмовими та 

речовими доказами, висновками експертів.   

Допит свідків здійснюється за правилами, встановленими статтями 180-183 

ЦПК. Кожний свідок допитується в судовому засіданні окремо. Допитаний свідок 

залишається в залі судового засідання до закінчення розгляду справи, якщо суд не 

дозволить йому залишити залу засідання суду до закінчення розгляду справи за 

згодою сторін. Свідки, які ще не дали показань, не можуть перебувати в залі судового 

засідання під час розгляду справи (ст. 180 ЦПК). 

Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків. Відповідно до ч. 2 ст. 

57 ЦПК засобом доказування у справі є пояснення сторін, третіх осіб, їхніх 

представників, допитаних як свідків. Отже, згідно зі ст. 184 ЦПК, якщо сторона, третя 

особа, їх представники заявляють, що факти, які мають значення для справи, їм 

відомі особисто, вони за їх згодою можуть бути допитані як свідки відповідно до 

правил, визначених статтями 180-182 ЦПК. У такому разі сторони, треті особи, їхні 

представники попереджаються про кримінальну відповідальність за давання завідомо 

неправдивих показань і складають присягу. 

Дослідження письмових доказів. Письмові докази досліджуються в судовому 

засіданні за правилами, встановленими статтями 185, 186 ЦПК. Письмові докази, а 

також протоколи їх огляду, складені у порядку виконання окремих доручень (ст. 132 

ЦПК), забезпечення доказів (ст. 133 ЦПК), їх огляду за місцезнаходженням (ст. 140 

ЦПК) оголошуються в судовому засіданні та пред’являються для ознайомлення 

особам, які беруть участь у справі, а в необхідних випадках – також експертам, 

спеціалістам і свідкам. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, можуть 

дати свої пояснення з приводу цих доказів або протоколу їх огляду. Особами, які 

беруть участь у справі, з приводу зазначених доказів можуть ставитися питання 

свідкам, а також експертам, спеціалістам. 

Дослідження речових доказів у судовому засіданні провадиться в порядку, 

встановленому ст. 187 ЦПК. Вони оглядаються судом або досліджуються іншим 

способом, а також пред’являються для ознайомлення особам, які беруть участь у 

справі, а в необхідних випадках – також експертам, спеціалістам і свідкам. Особи, 

яким пред’явлено для ознайомлення речові докази, можуть звернути увагу на ті чи 

інші обставини, пов’язані з оглядом. Ці заяви заносяться до журналу судового 

засідання. У випадку неможливості доставити до суду речові докази, вони 

оглядаються і досліджуються за місцем їх знаходження за правилами, встановленими 

ст. 140 ЦПК. Протоколи огляду речових доказів оголошуються в судовому засіданні. 

Особи, які беруть участь у справі, можуть дати свої пояснення з приводу цих 

протоколів. Зазначені особи також можуть ставити питання з приводу речових 

доказів свідкам, а також експертам, спеціалістам, які їх оглядали (ст. 187 ЦПК). 

Дослідження висновку експерта (ст. 189 ЦПК). Якщо у справі була 

призначена експертиза, після цього в судовому засіданні досліджується висновок 

експерта. Спочатку висновок оголошується, а потім для його роз’яснення і 

доповнення експерту можуть бути поставлені питання. Першою ставить питання 
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експертові особа, за заявою якої призначено експертизу, та її представник, а потім 

інші особи, які беруть участь у справі. Якщо експертизу призначено за клопотанням 

обох сторін, першим ставить питання експертові позивач і його представник. Суд має 

право з’ясовувати суть відповіді експерта на питання осіб, які беруть участь у справі, 

а також ставити питання експерту після закінчення його допиту зазначеними 

особами. Викладені письмово і підписані експертом роз’яснення і доповнення 

висновку приєднуються до справи. 

Під час дослідження доказів суд може скористатися усними консультаціями або 

письмовими роз’ясненнями (висновками) спеціаліста, з приводу яких спеціалісту 

можуть бути поставлені питання по суті наданих усних консультацій чи письмових 

роз’яснень (ст. 190 ЦПК). 

У деяких справах, що виникають з сімейних, житлових, спадкових 

правовідносин, беруть участь відповідні органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування (органи опіки і піклування, житлово-комунальні, фінансові) для 

подання висновків у справі з метою здійснення покладених на них обов’язків і для 

захисту прав, свобод та інтересів інших осіб (ч. 3 ст. 45 ЦПК). Такий висновок 

оголошується в судовому засіданні. Суд та особи, які беруть участь у справі, можуть 

ставити питання представникам зазначених органів щодо роз’яснення такого 

висновку, а також щодо його доповнення. 

Закінчується ця частина судового розгляду тим, що головуючий надає сторонам 

та іншим особам, які беруть участь у справі, можливість дати додаткові пояснення, 

які можуть доповнити матеріали справи. Після їх заслуховування і вирішення 

заявлених при цьому клопотань осіб, які беруть участь у справі, суд постановляє 

ухвалу про закінчення з’ясування обставин справи та перевірки їх доказами і 

переходить до судових дебатів (ст. 192 ЦПК). 

Судові дебати – це третя частина судового засідання з розгляду справи, яка 

складається з промов сторін та інших осіб, які беруть участь у справі (ст. 193 ЦПК). У 

таких промовах можна посилатися лише на обставини і докази, досліджені в 

судовому засіданні. У промовах висловлюються підсумкові судження щодо 

дослідження обставин справи з приводу всього фактичного матеріалу і доказів, 

перевірених і з’ясованих у процесі доказування; висловлюються пропозиції, чи 

підлягає задоволенню правова вимога і на підставі яких законів. Судові дебати 

провадяться з додержанням принципу рівних процесуальних можливостей осіб, які 

беруть участь у справі.  

Першому надається слово позивачеві, за ним його представникові та третій 

особі на його стороні, потім – відповідачеві, його представникові, третій особі на 

його стороні. Третя особа, яка заявила самостійні позовні вимоги щодо предмета 

спору, та її представник у судових дебатах виступають після сторін. За клопотанням 

сторін і третіх осіб у судових дебатах можуть виступати лише їхні представники.  

Органи і особи, яким законом надано право захищати права, свободи та 

інтереси інших осіб, виступають у судових дебатах першими. За ними виступають 

особи, в інтересах яких відкрито провадження у справі.  

Суд не обмежує тривалість судових дебатів певним часом. Але головуючий 

може зупинити промовця, коли він виходить за межі справи, що розглядається судом 
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або повторюється. Промовці з дозволу суду можуть обмінюватися репліками. Право 

останньої репліки завжди належить відповідачеві та його представникові. 

Варто звернути увагу на положення ч. ч. 8, 9 ст. 193 ЦПК, згідно з якими не 

можна подавати під час судових дебатів нові докази, заяву про залишення позову без 

розгляду, збільшувати або зменшувати розмір позовних вимог. Так само і позовну 

заяву від третьої особи, що заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору, 

заборонено приймати після початку судових дебатів, а інакше суд своєю ухвалою 

зобов’язаний повернути зазначену заяву.  

Заключною (четвертою) частиною розгляду справи є ухвалення та 

проголошення рішення (ст. 195, 196 ЦПК). Після судових дебатів суд виходить до 

нарадчої кімнати (спеціально обладнаного для прийняття судових рішень 

приміщення) для ухвалення рішення, оголосивши орієнтовний час його 

проголошення. Під час ухвалення судового рішення ніхто не має права перебувати в 

нарадчій кімнаті, крім складу суду, який розглядає справу. Судді не мають права 

розголошувати хід обговорення рішення у нарадчій кімнаті. 

Відповідно до ст. 214 ЦПК у нарадчій кімнаті при ухваленні рішення суд 

вирішує такі питання: 

1) чи мали місце обставини, якими обгрунтовувалися вимоги і заперечення 

сторін, та якими доказами вони підтверджуються; 

2) чи є інші фактичні дані (пропущення строку позовної давності тощо), які 

мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; 

3) які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин; 

4) яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин; 

5) чи слід позов задовольнити або в позові відмовити;  

6) як розподілити між сторонами судові витрати; 

7) чи є підстави допустити негайне виконання судового рішення; 

8) чи є підстави для скасування заходів забезпечення позову. 

Якщо при ухваленні рішення виявляється необхідність з’ясування будь-якої 

обставини через повторний допит свідків або іншу процесуальну дію, суд, не 

ухвалюючи рішення, постановляє ухвалу про поновлення судового розгляду. Такий 

розгляд провадиться виключно в межах з’ясування обставин, що потребують 

додаткової перевірки. Залежно від його результатів суд відкриває судові дебати з 

приводу додатково досліджених обставин і після їх закінчення виходить до нарадчої 

кімнати для ухвалення рішення. Але якщо з’ясування цих обставин в судовому 

засіданні виявилося неможливим, суд постановляє ухвалу про відкладення розгляду 

справи чи оголошує перерву (ст. 195 ЦПК). 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

 

Судовий розгляд як стадія цивільного процесу визначає зміст діяльності суду 

першої інстанції і виконуваної ним функції із здійснення правосуддя в цивільних 

справах, захисту прав, свобод чи інтересів фізичних і юридичних осіб, інтересів 

держави. У судовому розгляді особи, які беруть участь у справі, активно здійснюють 

доказову діяльність, спрямовану на досягнення мети цивільного процесу. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Підготовка справи (провадження у справі) до судового розгляду – це сукупність 

процесуальних дій суду та інших учасників процесу, метою яких є створення умов 

для забезпечення своєчасного і правильного вирішення справи та ухвалення 

законного і обгрунтованого рішення. 

Суддя повинен вирішити питання щодо залучення у випадках, визначених 

законом, відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування для 

подання висновку в справі. При цьому суддя повинен враховувати думку сторін та 

інших осіб, які беруть участь у справі, і чітко сформулювати питання, на які повинні 

бути дані відповіді у висновку; 

1) визначає факти, які необхідно встановити для вирішення спору або які з 

них визнаються кожною стороною та які підлягають доказуванню; 

2) з’ясовує, якими доказами кожна сторона буде обгрунтовувати свої доводи 

чи заперечення щодо невизнаних обставин, та встановлює строки їх подання. 

Обов’язок збирати докази лежить на особах, які беруть участь у справі. Разом з тим 

суд за клопотанням сторони зобов’язаний витребувати докази, необхідні для 

вирішення справи, може також вжити заходів до забезпечення доказів. 

3) за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання про 

витребування доказів та виклик свідків, про проведення експертизи, залучення до 

участі у справі спеціаліста, перекладача, особи, яка надає правову допомогу, або про 

судові доручення щодо збирання доказів. 

4) у невідкладних випадках проводить огляд на місці, огляд письмових і 

речових доказів; 

5) за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання про 

вжиття заходів забезпечення позову; 

6) вчиняє інші дії, необхідні для підготовки справи до судового розгляду; 

7) визначає час і місце судового розгляду. 

Про процесуальні дії, які необхідно вчинити до судового розгляду справи, суд 

постановляє ухвалу. 

Перераховані процесуальні дії судді у стадії підготовки справи до судового 

розгляду є загальними для цивільних справ позовного провадження.  

Хід попереднього судового засідання, як і судового розгляду має фіксуватися за 

допомогою звукозаписувального технічного засобу, оскільки відповідно до ч. 11 ст. 

130 ЦПК попереднє судове засідання проводиться з додержанням загальних правил, 

встановлених ЦПК для судового розгляду, з винятками, встановленими главою 

третьою розділу ІІІ цього Кодексу. 

Після закінчення підготовки справи до судового розгляду, суддя постановляє 

ухвалу, в якій зазначає, які підготовчі дії ним проведені, і встановлює дату розгляду 

справи. Справа має бути призначена до розгляду не пізніше семи днів після 

закінчення дій підготовки до судового розгляду (ст. 156 ЦПК). 

Судовий розгляд – це сукупність процесуальних дій суду та інших учасників 

процесу, метою яких є вирішення справи з метою захисту порушених чи 

оспорюваних прав, свобод чи інтересів заінтересованих у справі осіб. Судовий 
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розгляд провадиться за правилами, встановленими у Цивільному процесуальному 

кодексі України. 

Судовий розгляд є обов’язковою стадією процесу у справі. Незалежно від того, 

чим закінчується справа – ухваленням рішення, постановленням ухвали про закриття 

провадження у справі, про зупинення провадження чи залишення заяви без розгляду 

– існує стадія судового розгляду, яка є центральною у цивільному процесі, тому що 

тільки у цій стадії справа вирішується по суті. Саме у цій стадії найбільш повно 

реалізуються принципи цивільного процесуального права: усності, безпосередності, 

гласності та відкритості, рівності всіх учасників процесу перед законом і судом, 

змагальності, диспозитивності та інших. На суд покладено обов’язок вживати 

передбачених законом заходів щодо всебічного і повного з’ясування обставин 

справи, дійсних взаємовідносин сторін, їх прав та обов’язків. 

Значення стадії розгляду цивільних справ визначається змістом діяльності суду 

першої інстанції і виконуваних ним функцій – це здійснення правосуддя в цивільних 

справах і виконання завдань цивільного судочинства, захист прав, свобод чи інтересів 

фізичних і юридичних осіб, інтересів держави. У судовому розгляді особи, які беруть 

участь у справі, можуть активно здійснювати доказову діяльність, спрямовану на 

досягнення мети цивільного процесу. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

 

1. Вивчаючи дану тему, студенти повинні навчитися: 

характеризувати процесуальні дії суду, осіб, які беруть участь у справі, інших 

учасників цивільного процесу у стадії судового розгляду; складати процесуальні 

документи.  

 

2. Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань: 

 

1. Питання, які вирішуються у підготовчій частині судового засідання. 

2. Розгляд справи по суті як частина судового засідання. 

3. Порядок ухвалення і проголошення рішення суду.  

4. Перерва в судовому засіданні. 

5. Відкладення розгляду справи. 

6. Підстави обов’язкового та факультативного зупинення провадження у 

справі. 

7. Підстави закриття провадження у справі та його процесуальні наслідки. 

8. Журнал судового засідання як процесуальний документ. Порядок 

ознайомлення та подання зауважень щодо неповноти або неправильності запису в 

журналі судового засідання. 

9. Порядок складання та оформлення протоколів про окремі процесуальні 

дії. 
 


