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ВСТУП 

Динаміка розвитку суспільних відносин пронизує усе життя суспільства та 
враховується законодавцем. Внаслідок цього відбувається накопичення нормати-
вного матеріалу, що потребує осмислення та тлумачення. Одним із оновлених 
кодексів є Цивільний процесуальний кодекс України в редакції Закону України 
від 3 жовтня 2017 року № 2147-VІІІ «Про внесення змін до Господарського про-
цесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Ко-
дексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів». 
Зміни у ЦПК стали найбільш об’ємними за останні попередні роки та внесли нові 
поняття, процедури. Це стало внаслідок того, що Кодекс уособлює цілий етап 
втілення судової реформи в державі, хоча і викликав неоднозначну оцінку науко-
вців та правників-практиків, але негативних відгуків йому перепало менше, ніж 
тому ж ГПК. Такий стан можна пояснити наближенням ЦПК до потреб судочин-
ства, справедливого, законного та добросовісного захисту цивільних прав та ін-
тересів учасників судового процесу. Крім того, частина норм ЦПК отримала уто-
чнення, залишаючи зрозумілим основні категоріальні поняття.  

Прийняття ЦПК не зупинило зміни та уточнення, які стали необхідними 
елементами реформування законодавчої системи України. Залишаючись базисом 
для подальшого удосконалення цивільно-процесуального законодавства, ЦПК 
ще на початок грудня 2017 р. отримує зміни згідно із Законами України № 2229-
VIII від 07.12.2017 та № 2234-VIII від 07.12.2017. Серед іншого  ЦПК був допов-
нений новою главою 13 у ІV розділі, що пов’язано із заходами запобігання до-
машньому насильству і насильству за ознаками статі. Таким чином, враховуючи 
об’єктивну правову реальність і, відповідно, нагальну необхідність у таких змі-
нах, можна вважати прийняття нового ЦПК рухом уперед. А вже його практичне 
застосування покаже чи були праві автори законопроекту, чи навпаки, їх нинішні 
опоненти 

Швидке оновлення законодавчого процесу не завжди отримує підтримку 
професійних правознавців та суспільства, оскільки позбавляє можливості 
планувати стратегію, зокрема захисту цивільних прав та інтересів за допомо-
гою юрисдикційної форми. Хоча кожна нова норма є шляхом до забезпечення 
прав людини.  

Потреба оновлення законодавства пов’язана не тільки із накопиченням нор-
мативного матеріалу, розвитком науки цивільного процесуального права. а і ре-
комендаціями європейського законодавця, шо є наслідком вектору політики 
України щодо інтеграції у європейський правовий та економічний простір. Тому, 
можна погоджуватися або не погоджуватися з окремими положеннями новітньо-
го ЦПК, можна їх критикувати, але потрібно визнати відповідність поданого акту 
нормам Конституції України, Рекомендаціям Комітету Міністрів Ради Європи, 
нормам міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, та Стратегії реформування судоустрою, судочинства й суміжних 
правових інститутів на 2015-2020 роки, схваленій Указом Президента України 
від 20.05.2015 р. №276/2015. Окремо оновлення законодавства відбувається у 
найбільш проблемних сферах, зокрема на це вказують прийняття Закону України 
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«Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викри-
вачів корупції», «Про особливості державної політики із забезпечення державно-
го суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Лу-
ганській областях», внаслідок чого були внесені зміни у ЦПК.  

Стан відповідності норм ЦПК існуючим рекомендаціям, стратегіям, потре-
бам суспільного життя є запорукою справедливого, неупередженого та своєчас-
ного розгляду і вирішення цивільних справ. Постійні зміни у ЦПК вимагають 
професійного підходу, оскільки залежно від правильного тлумачення норм ЦПК 
залежить своєчасність і законність розгляду справи, реалізація принципу верхо-
венства права. Одним із засобів обміркування норм ЦПК, при його застосуванні, 
є вивчення коментарів до нього.  

Враховуючи нову редакцію Кодексу, реформування судової системи у ціло-
му, вважаємо за доцільне при коментуванні статей не посилатися на матеріали 
ВССУ та ВСУ, що мали місце до набуття чинності цим Кодексом. Напрацювання 
судової практики і узагальнення її в сенсі наявних новацій ще попереду, а тому й 
будуть враховані у наступних редакціях і коментарях в порядку їх надходження. 
Окремо, слід зауважити, що коментар враховував усі нові тенденції сучасної 
юридичної науки, рекомендацій на рівні ЄСПЛ. 

Необхідність коментарю до норм ЦПК виникає внаслідок новизни такий ка-
тегорій як малозначні справи, підготовче провадження, електронне правосуддя, 
спрощене провадження, запровадження механізмів для уникнення маніпуляцій з 
визначенням підсудності, процедура врегулювання спору за участю судді (з обо-
в'язковим зупиненням провадження на цей час), суттєве збільшення строків на 
оскарження рішень, змістовного оновлення поняття представництва та ін. Коме-
нтар до ЦПК надає зручність дослідження цих новацій та тлумачення норм Ко-
дексу. Крім того, кожна стаття коментується з урахуванням накопиченого норма-
тивного матеріалу, що дає зручність правозастосування відповідної правової 
норми. 

 
В. Теремецький  

доктор юридичних наук, заслужений юрист України  
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