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Анотація

Структура навчального посібника визначена навчальною програмою курсу і
побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу
студентам – у запитаннях і відповідях, при цьому відповідь на питання
викладена та розкрита чітко, стисло та зрозуміло.   

Навчальний посібник допоможе у засвоєнні студентами, слухачами та усіма
практикуючими юристами поняття цивільного процесуального права,
цивільного процесу, його завдань, принципів, загальних положень цивільного
процесу, а також наказного, позовного та окремого провадження, перегляд
судових рішень, функції цивільного процесу при виконанні судових рішень,
визнання та виконання рішень іноземних судів.
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ 
ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА  

 
1. Цивільне процесуальне право як галузь процесуального 

права і законодавства  

Цивільне процесуальне право як галузь процесуального права і 
законодавства України — сукупність правових норм, що регулюють 
порядок розгляду і вирішення судом цивільних справ, тобто право-
суддя в цивільних справах. 

При цьому наука цивільного процесу виступає складовою юри-
дичної науки, вона вивчає цивільне процесуальне право, цивільне 
судочинство і теорію цивільного процесуального права. 

 
2. Предмет, джерела цивільного процесуального права 

Предметом цивільного процесуального права є суспільні відно-
сини, що виникають у сфері цивільного судочинства, тобто цивільні 
процесуальні відносини. 

Джерелами цивільного процесуального права є: 
Конституція України — закріплює найважливіші принципи су-

дочинства. Конституційні норми мають пріоритет при нормотворчо-
сті й правозастосуванні. 

Цивільний процесуальний кодекс України є основним джерелом 
норм цивільного процесуального права, оскільки містить такі нор-
ми, що визначають завдання і принципи цивільного процесу, поло-
ження загальної частини статичного характеру, а також розгорнуті 
процесуальні регламенти, які відображають динаміку діяльності 
суду й інших учасників судочинства. 

Інші закони України, що містять процесуальні норми («Про су-
доустрій і статус суддів», «Про третейські суди», «Про міжнародне 
приватне право», «Про прокуратуру», «Про міжнародний комерцій-
ний арбітраж», «Про місцеве самоврядування в Україні»). 

Підзаконні нормативно-правові акти: Укази Президента України, 
акти Уряду України, міністерств та відомств. 

Рішення Конституційного Суду України. Згідно зі статтею 151-2 
Конституції України, Конституційний Суд України постановляє 
рішення, які обов'язкові до виконання на території України, остато-
чні й не можуть бути оскаржені. 
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Міжнародні угоди і договори, що визначають взаємну правову 
допомогу держав по цивільних справах, згода на обов'язковість яких 
надана Верховною Радою України (наприклад, Гаазька конвенція з 
питань цивільного процесу 1954 року). 
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 
ПРАВА 

 
3. Система принципів цивільного процесуального права 

Принципи цивільного процесуального права закріплені Консти-
туцією України, основні з яких наступні: 

— здійснення правосуддя виключно судами (стаття 124); 
принцип територіальності і спеціалізації побудови системи судів 

загальної юрисдикції (стаття 125); 
— здійснення правосуддя суддею одноособово, колегією суддів 

чи судом присяжних (ч. 2 статті 129); 
— незалежність і недоторканність суддів та підкорення їх тільки 

законові (ч. 1 статті 126, ч. 1 статті 129); 
— законність (п. 1 статті 129); 
— рівність усіх учасників процесу перед законом і судом (п. 2 

статті 129); 
— змагальність сторін та свобода в наданні ними судові своїх до-

казів і доведенні перед судом їх переконливості (п. 3 статті 129); 
— гласність судового процесу та його повне фіксування техніч-

ними засобами (п. 6 статті 129); 
— державна мова судочинства (стаття 10) тощо. 
Частина 3 статті 2 ЦПК визначає основні засади (принципи) 

цивільного судочинства: 
1) верховенство права; 
2) повага до честі і гідності, рівність усіх учасників судового 

процесу перед законом та судом; 
3) гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксу-

вання технічними засобами; 
4) змагальність сторін; 
5) диспозитивність; 
6) пропорційність; 
7) обов'язковість судового рішення; 
8) забезпечення права на апеляційний перегляд справи; 
9) забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення 

у випадках, встановлених законом; 
10) розумність строків розгляду справи судом; 
11) неприпустимість зловживання процесуальними правами; 
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12) відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухва-
лене судове рішення. 

 
4. Верховенство права 

Стаття 10 ЦПК визначає принцип верховенства права у цивіль-
ному процесі та порядок використання законодавства при здійсненні 
цивільного правосуддя. 

Конституційний Суд України у Рішенні від 2 листопада 2004 ро-
ку № 15-рп/2004 акцентував: «Верховенство права — це панування 
права в суспільстві. Верховенство права вимагає від держави його 
втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у 
закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідея-
ми соціальної справедливості, свободи, рівності тощо».  

Цей принцип забезпечує пріоритетність прав і свобод людини та 
громадянина, справедливість і гуманність при постановленні судо-
вих рішень.  

Принцип верховенства права у цивільному судочинстві можна 
найліпше розкрити через застосування  деяких правових положень, 
які формують права особи при відправленні правосуддя: 

право презумпції невинуватості кожної зі сторін; 
право на судовий розгляд без невиправданих зволікань; 
право на достатній час для подання доказів, що підтверджують 

вимоги чи заперечення сторін; 
право на справедливий розгляд справи незалежним і неупере-

дженим судом; 
право на допит свідків з боку іншої сторони; 
право на апеляцію до незалежного суду, що має повноваження 

перегляду та скасування рішення на підставах законності та поданих 
доказів. 

Суд розглядає справи відповідно до Конституції України, законів 
України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких нада-
на Верховною Радою України. Суд застосовує інші правові акти, 
прийняті відповідним органом на підставі, в межах повноважень та 
у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України. Суд 
застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і 
основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на 
обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та практику 
Європейського суду з прав людини як джерело права. Суд засто-
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