Тема № 1 «Судова влада і правосуддя в цивільних справах.
Поняття, предмет і система цивільного процесуального права»
План лекції
1. Форми захисту цивільних прав, свобод та інтересів фізичних осіб,
юридичних осіб та інтересів держави.
2. Поняття про господарське судочинство. Законодавство, яке застосовується
при вирішенні господарських спорів. Розмежування компетенції загальних і
господарських судів.
3. Поняття про нотаріат. Закон України "Про нотаріат". Повноваження щодо
вчинення нотаріальних дій. Розмежування компетенції загальних судів і нотаріату.
4. Третейські суди: поняття, види, компетенція.
5. Джерела цивільного процесуального права. Конституція України як
джерело цивільного процесуального права.
6. Поняття цивільного процесу (цивільного судочинства). Стадії цивільного
процесу.
7. Поняття цивільної процесуальної форми (суть, основні риси та значення).
8. Предмет цивільного процесуального права. Метод правового регулювання
цивільних процесуальних відносин.
9. Значення вивчення цивільного процесуального права для працівників
органів Національної поліції.
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Текст лекції
1. Форми захисту цивільних прав, свобод та інтересів фізичних осіб,
юридичних осіб та інтересів держави
У більшості випадків фізичні і юридичні особи дотримуються приписів норм права,
правильно їх застосовують і добровільно виконують, не звертаючись за захистом до
юрисдикційних органів. Проте це не виключає випадків, коли з тих чи інших мотивів між
суб'єктами правовідносин виникають розбіжності щодо здійснення їхніх прав і обов'язків.
Це змушує зацікавлену особу звертатися в ті чи інші юрисдикційні органи для
врегулювання її відносин з іншою стороною відповідно до норм права.
Виходячи з діючого законодавства України можливо виділити наступні форми
захисту цивільних прав, свобод та інтересів фізичних осіб, юридичних осіб та
інтересів держави:
 судову;
 громадську;
 адміністративну;
 нотаріальну.
Громадська форма захисту права передбачає захист цивільних права, свобод та
інтересів уповноваженими громадськими організаціями (комісіями по трудовим спорам,
профспілками тощо). Громадську форму захисту здійснюють також третейські суди.
Згідно до Закону України «Про третейські суди» від 11 травня 2004 року третейський суд
– це недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним
рішенням заінтересованих фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановленому
законодавством, для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських
правовідносин. Діяльність третейського суду не є здійсненням правосуддя, оскільки
третейський суд як громадський орган не входить до системи судів загальної юрисдикції.
Адміністративна

форма захисту права полягає в тому, що у випадках,

встановлених законом, органи державного управління або місцевого самоврядування
можуть захищати суб'єктивні

права й охоронювані законом інтереси фізичних та

юридичних осіб. Так, згідно зі ст. 158 Сімейного кодексу України орган опіки та
піклування вирішує спори щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає
окремо від неї.
Однією з форм захисту суб'єктивних цивільних прав і охоронюваних законом
інтересів є нотаріальна форма захисту. Орган
нотаріальні дії, має обов’язково перевірити

чи посадова особа, яка здійснює

правоздатність та дієздатність особи, чи не

порушуються суб'єктивні права й охоронювані законом інтереси фізичних та юридичних
осіб. Наприклад, згідно з п. 39 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій
нотаріусами України, якщо у нотаріуса є підстави вважати, що хтось із учасників

правочину страждає на хронічний, стійкий психічний розлад, що істотно впливає на
здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, зловживає спиртними
напоями або наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо, а відомостей про
визнання особи недієздатною чи обмежено дієздатною немає, нотаріус відкладає вчинення
правочину і з’ясовує, чи є рішення суду з вказаних питань. Якщо таке рішення судом не
виносилось, нотаріус повідомляє про своє припущення одну з осіб чи один з органів,
вказаних у ст. 237 ЦПК України, які можуть звернутися до суду із заявою про визнання
цієї особи недієздатною або обмежено дієздатною. Залежно від рішення, прийнятого цією
особою чи органом, нотаріус або вчиняє нотаріальну дію або зупиняє вчинення
нотаріальної дії до розгляду справи в суді.
Найбільш ефективною формою захисту суб'єктивних прав й охоронюваних
законом інтересів є судова форма захисту. Стаття 124 Конституції України передбачає,
що судочинство здійснюється Конституційним Судом України і судами загальної
юрисдикції. До судів загальної юрисдикції ст. 125 Конституції України відносить
Верховний Суд України, вищі судові органи спеціалізованих судів, апеляційні і місцеві
суди.
Згідно зі ст. 55 Конституції України 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.
Зазначені положення Конституції України відповідають міжнародно-правовим
стандартам. Так, відповідно до ст. 8 Загальної декларації прав людини кожна людина має
право на ефективне відновлення в правах компетентними національними судами у
випадках порушення її основних прав, наданих

конституцією чи законом. У ст. 14

Міжнародного пакту про громадянські та політичні права передбачено, що кожен
громадянин під час розгляду будь-якого кримінального обвинувачення, що пред'явлене
йому, чи при визначенні його прав і обов'язків у будь-якому цивільному процесі має право
на справедливий і публічний розгляд справи компетентним, незалежним і безстороннім
судом, створеним на основі закону.
Оцінюючи нинішній стан і перспективи розвитку судової системи, особливо слід
відзначити важливість прийняття Верховною Радою Закону України "Про судоустрій і
статус суддів" від 7 липня 2010 р. Це докорінно змінило зміст і напрямки діяльності судів
по зміцненню законності в державі, захисту прав і свобод людини та громадянина. Нині
продовжується широкомасштабна реформа судової влади.
Україна одержала унікальну можливість створити таку судову систему, яка,
увібравши в себе все позитивне з досвіду роботи судових систем інших держав, могла б

виконувати відведену їй у суспільстві роль  стати надійним гарантом

щонайкраще

захисту прав і свобод громадянина.
Становлення нової системи судів, апеляційного і касаційного оскарження судових
рішень має на меті мінімізувати кількість судових помилок при вирішенні конкретних
судових справ.
В Україні створено всі передумови до того, щоб судовий захист став вищою
гарантією забезпечення прав і свобод громадян, що обумовлюється особливим місцем
суду в системі державної влади.
2. Поняття про господарське судочинство. Законодавство,
що регулює порядок розгляду і вирішення господарських спорів.
Розмежування компетенції загальних і господарських судів
Згідно зі ст. 125 Конституції України система судів загальної юрисдикції в Україні
будується на принципах територіальності і спеціалізації. Відповідно до

Конституції

України в системі судів загальної юрисдикції діють господарські суди, що є
спеціалізованими судами, які здійснюють правосуддя в господарських відносинах. Вони є
незалежними судовими органами для вирішення всіх господарських спорів, що виникають
між юридичними особами, державними й іншими органами, а також під час розгляду
справ про банкрутство.
Відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" в Україні діють
Вищий господарський суд України, апеляційні господарські суди, місцеві господарські
суди, що утворюють єдину систему господарських судів. Закон передбачає також основи
здійснення

правосуддя

в

господарських

відносинах,

порядок

утворення

судів,

повноваження господарських судів різного рівня, порядок призначення (обрання) судді на
посаду, повноваження й організацію роботи кваліфікаційних комісій суддів, організаційне
забезпечення діяльності господарських судів тощо.
Основним нормативним актом, що регламентує процесуальний порядок
здійснення правосуддя в господарських відносинах, є Господарський процесуальний
кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 6 листопада 1991 р. З моменту
прийняття ГПК України в нього було внесено ряд змін і доповнень, найбільш істотні з
яких  Законом України від 21 червня 2001 р. "Про внесення змін в Арбітражний
процесуальний кодекс України".
Поряд із зазначеними нормативними актами окремі питання здійснення правосуддя
в господарських відносинах регулюються іншими законодавчими актами (ЦК України,
Законом України "Про відновлення платоспроможності
банкрутом" тощо).

боржника або визнання його

Господарський суд вирішує господарські спори і на підставі міжнародних
договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Так, у рамках
Співдружності Незалежних Держав укладена Угода про порядок вирішення спорів,
пов'язаних зі здійсненням господарської діяльності (Київ, 20 березня 1992 р.).
Згідно зі ст. 4 ГПК України, якщо в міжнародних договорах України, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж
передбачені законодавством України, то застосовуються правила міжнародного договору.
Господарський суд у випадках, передбачених

законом чи міжнародним договором,

застосовує норми права інших держав.
У разі відсутності законодавства, що регулює спірні відносини з участю іноземного
суб'єкта підприємницької діяльності, господарський суд може застосовувати міжнародні
торговельні звичаї.
Забороняється відмова в розгляді справи з мотивів неповноти, неясності,
суперечливості чи відсутності законодавства, що регулює спірні відносини.
Аналіз процесуального законодавства дозволяє відмежувати компетенцію
загальних судів і господарських судів. Такими критеріями є:
1) характер спірних правовідносин;
2) суб'єктний склад учасників спору.
Господарські суди України здійснюють правосуддя в господарських відносинах у
межах установленої для них підвідомчості. Згідно зі ст. 12 ГПК України господарським
судам України підвідомчі:
1) справи з розгляду спорів, що виникають при укладенні, зміні, розірванні і
виконанні господарських договорів, у тому числі щодо приватизації майна, та з інших
підстав, крім:
 спорів щодо приватизації державного житлового фонду;
 спорів, що виникають при погодженні стандартів і технічних умов;
 спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги
(виконання робіт), якщо такі ціни й тарифи відповідно до законодавства не можуть бути
встановлені за угодою сторін;
 спорів, що виникають із публічно-правових відносин та віднесені до компетенції
Конституційного Суду України та адміністративних судів;
 інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України, міждержавних
договорів України віднесено до відання інших органів;
2) справи про банкрутство;
3) справи за заявами органів Антимонопольного комітету України, Рахункової
палати з питань, віднесених законодавчими актами до їхньої компетенції;

4) справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським
товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який
вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що
пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього
товариства, крім трудових спорів;
5) справи у спорах щодо обліку прав на цінні папери;
6) справи у спорах, що виникають із земельних відносин, в яких беруть участь
суб'єкти господарської діяльності, за винятком тих, що віднесено до компетенції
адміністративних судів.
Підвідомчий господарським судам спір може бути передано сторонами на
вирішення третейського суду, крім спорів про визнання недійсними актів, а також спорів,
що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів,
пов'язаних із задоволенням державних потреб, спорів, передбачених п. 4 ч. 1 ст. 12 ГПК,
та інших спорів, передбачених законом. Рішення третейського суду може бути оскаржено
в порядку, передбаченому ГПК.
Щодо другого критерію, то згідно зі ст. 1 ГПК України правом на звернення до
господарського суду наділені підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у
тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення
юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб’єкта підприємницької
діяльності. У випадках, передбачених законодавчими актами України, до господарського
суду також мають право звертатися державні та інші органи, фізичні особи, які не є
суб’єктами підприємницької діяльності.
3. Поняття про нотаріат. Закон України "Про нотаріат". Повноваження по
здійсненню нотаріальних дій. Розмежування компетенції загальних судів і нотаріату

Однією з форм захисту суб'єктивних цивільних прав і охоронюваних законом
інтересів є нотаріальна форма захисту.
Стаття 1 Закону України "Про нотаріат" від 2 вересня 1993 р. визначає нотаріат в
Україні як систему органів і посадових осіб, на яких покладено обов'язок засвідчувати
права, а також факти, що мають юридичне значення, і здійснювати інші
нотаріальні дії, передбачені зазначеним Законом, з метою надання їм юридичної
вірогідності.
Відповідно до

Закону "Про нотаріат" нотаріальні дії в Україні здійснюються

державними і приватними нотаріусами, у тих населених пунктах, де немає нотаріусів уповноваженими на це посадовими особами органів місцевого самоврядування,

консульськими установами і дипломатичними представництвами України  за межами
держави. Закон визначає також коло посадових осіб, дії яких за правовими наслідками
прирівнюються до нотаріальних (головні лікарі, їхні заступники і чергові лікарі,
командири частин і ін.).
Обсяг повноважень щодо здійснення нотаріальних дій залежить від органу чи
посадової особи, яка здійснює нотаріальні дії.
У відповідності до ст. 34 Закону України "Про нотаріат" нотаріуси вчиняють такі
нотаріальні дії:
1) посвідчують правочини (договори, заповіти, довіреності тощо);
2) вживають заходів щодо охорони спадкового майна;
3) видають свідоцтва про право на спадщину;
4) видають свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в
разі смерті одного з подружжя;
5) видають свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів);
6) видають свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо
прилюдні торги (аукціони) не відбулися;
7) провадять опис майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або
місце перебування якої невідоме;
8) видають дублікати нотаріальних документів, що зберігаються у справах
нотаріуса;
9) накладають та знімають заборону щодо відчуження нерухомого майна
(майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній
реєстрації;
10) засвідчують вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них;
11) засвідчують справжність підпису на документах;
12) засвідчують вірність перекладу документів з однієї мови на іншу;
13) посвідчують факт, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту;
14) посвідчують факт, що фізична особа є живою;
15) посвідчують факт перебування фізичної особи в певному місці;
16) посвідчують час пред'явлення документів;
17) передають заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним
особам;
18) приймають у депозит грошові суми та цінні папери;
19) вчиняють виконавчі написи;
20) вчиняють протести векселів;
21) вчиняють морські протести;

22) приймають на зберігання документи.
На нотаріусів може бути покладено вчинення інших нотаріальних дій згідно із
законом.
Державні нотаріуси в державних нотаріальних архівах видають дублікати і
засвідчують вірність копій і виписок з документів, що зберігаються в справах цих архівів
(ст. 35 Закону України "Про нотаріат").
Згідно зі ст. 37 Закону України «Про нотаріат» у населених пунктах, де немає
нотаріусів, уповноважені на це посадові особи органу місцевого самоврядування
вчиняють такі нотаріальні дії:
1) вживають заходів щодо охорони спадкового майна;
2) посвідчують заповіти (крім секретних);
3) видають дублікати посвідчених ними документів;
4) засвідчують вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них;
5) засвідчують справжність підпису на документах.
Зазначені посадові особи органів місцевого самоврядування не мають права на
оформлення документів, призначених для використання за межами державного кордону.
Аналіз компетенції органів нотаріату і судових органів дозволяє зробити висновок,
що, як правило, критерієм розмежування їх компетенції є наявність чи відсутність
спору про право. На відміну від судів нотаріат відноситься до органів безспірної
юрисдикції.
4. Третейські суди: поняття, компетенція, порядок розгляду справ у
третейських судах
Третейський розгляд є однією з форм захисту порушених і оспорених прав та
інтересів фізичних і юридичних осіб. У відповідності до ст. 2 Закону України "Про
третейські суди" від 11 травня 2004 р. (далі  Закон) третейський суд  це недержавний
незалежний орган, що утворюється за згодою чи відповідним рішенням зацікавлених
фізичних і/чи юридичних осіб в порядку, встановленому зазначеним Законом, для
вирішення спорів, що виникають з цивільних і господарських правовідносин.
З метою захисту майнових і немайнових прав і охоронюваних законом інтересів
фізичних і юридичних осіб за угодою сторін на третейський розгляд може бути передано
справу з будь-якого спору, що випливає з цивільних і господарських правовідносин.
Виняток становлять справи у спорах, не підвідомчих третейському суду, вичерпний
перелік яких наведено у ст. 6 Закону, а саме:
1) справ у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів;

2) справ

у спорах, що виникають при

укладенні,

зміні, розірванні та

виконанні господарських договорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб;
3) справ, пов'язаних з державною таємницею;
4) справ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім

справ

у

спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів);
5) справ про відновлення платоспроможності

боржника

чи визнання його

банкрутом;
6) справ, однією із сторін в яких є орган державної влади, орган місцевого
самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт під час здійснення ним
владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання
делегованих повноважень,

державна

установа

чи

організація,

казенне

підприємство;
7) справ у спорах щодо нерухомого майна, включаючи земельні ділянки;
8) справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення;
9) справ у спорах, що виникають з трудових відносин;
10) справ, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським
товариством
учасником,

та

його

який вибув,

господарських

учасником

(засновником, акціонером),

у

а також між учасниками (засновниками,

товариств, пов'язаних із створенням,

діяльністю,

тому

числі

акціонерами)
управлінням та

припиненням діяльності цих товариств;
11) інших справ, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно
судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом України;
12) справ, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України;
13) справ, за результатами розгляду яких виконання рішення третейського суду
потребуватиме вчинення відповідних дій органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, їх посадовими чи службовими особами та іншими суб'єктами під час
здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі
на виконання делегованих повноважень;
14) справ у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг
банку (кредитної спілки).
У відповідності до ст. 7 Закону в Україні можуть утворюватися і діяти постійно
діючі третейські суди і третейські суди для вирішення конкретного спору (суди аd
hос). Вони утворюються без статусу юридичної особи. Однак постійно діючі третейські
суди можуть створюватися і діяти при зареєстрованих відповідно до діючого
законодавства України організаціях, зокрема:
1) всеукраїнських громадських організаціях;

2) всеукраїнських організаціях роботодавців;
3) фондових і товарних біржах, саморегулювальних організаціях професійних
учасників ринку цінних паперів;
4) торгово-промислових палатах;
5) всеукраїнських асоціаціях кредитних спілок, Центральній спілці споживчих
товариств України;
6) об'єднаннях, асоціаціях суб'єктів підприємницької діяльності 

юридичних

осіб, у тому числі банків (ст. 8 Закону).
Вказані організації повинні прийняти рішення про утворення постійно діючого
третейського суду, затвердити й опублікувати його положення і регламент, а також список
третейських суддів.
Постійно діючий третейський суд підлягає державній реєстрації. Державна
реєстрація постійно діючого третейського суду здійснюється Міністерством юстиції
України, Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, обласними, Київським, Севастопольським міськими управліннями
юстиції протягом п'ятнадцяти днів з дня подання його засновником заяви. До заяви
додаються рішення про утворення постійно діючого третейського суду, затверджені
Положення і регламент цього суду та список третейських суддів, копія статуту та виписка
або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
заявника.
Місцезнаходженням постійно діючого третейського суду є місцезнаходження його
засновника, що не обмежує останнього в праві визначати розташування третейських судів
за адміністративно-територіальним принципом.
Постійно діючі третейські суди не можуть утворюватися і діяти при органах
державної влади та органах місцевого самоврядування.
Порядок утворення третейського суду для вирішення конкретного спору
визначається третейською угодою, умови якої не можуть суперечити положенням
Закону «Про третейські суди».
Як уже вказувалося, спір передається на розгляд до третейського суду за угодою
сторін (третейською угодою). Вона може бути укладена у вигляді третейського
застереження в договорі, чи контракті, або у вигляді окремої письмової угоди. Якщо
сторони не домовилися про інше при передачі спору до постійно діючого третейського
суду, а також при вказівці в третейській угоді на конкретний постійно діючий третейський
суд, регламент третейського суду розглядається як невід'ємна частина третейської угоди.
За будь-яких обставин у випадку протиріччя третейської угоди регламенту третейського
суду застосовуються положення регламенту.

Третейська угода укладається в письмовій формі. Вона вважається укладеною,
якщо підписана сторонами або укладена шляхом обміну листами, повідомленнями по
телетайпу чи телеграфу з використанням засобів електронного або іншого зв'язку, що
забезпечують фіксацію такої угоди, чи шляхом направлення відгуку на позов, у якому
одна зі сторін підтверджує наявність угоди, а інша проти цього не заперечує.
Третейська угода має містити відомості про найменування сторін та їх
місцезнаходження, предмет спору, місце і дату укладання угоди.
Посилання в договорі, контракті на документ, що містить умову про третейський
розгляд спору, є третейською угодою за умови, що договір укладений у письмовій формі, і
це посилання є таким, що робить третейську угоду частиною договору.
Недійсність окремих положень договору, контракту, що містить третейське
застереження, не тягне недійсності такого третейського застереження. Третейська угода
може містити як вказівку про конкретно визначений третейський суд, так і просте
посилання на вирішення відповідних спорів між сторонами третейським судом (ст. 12
Закону).
Згідно зі ст. 16 Закону склад третейського суду формується шляхом
призначення або обрання третейських суддів (третейського судді). Він може
розглядати справи в складі одного третейського судді або в будь-якій непарній кількості
третейських суддів.
У постійно діючому третейському суді кількісний і персональний його склад
визначається за правилами, установленими регламентом третейського суду. Для
вирішення конкретного спору сторони на свій розсуд можуть домовитися про кількісний і
персональний склад третейського суду. При всіх умовах третейський суд може розглядати
справи в будь-якій непарній кількості третейських суддів.
Якщо сторони не погодили кількісний склад третейського суду в третейському
суді, то третейський розгляд здійснюється в складі трьох суддів.
Формування складу третейського суду в постійно діючому третейському суді
здійснюється в порядку, установленому його регламентом, а в суді для вирішення
конкретного спору  в порядку, погодженому сторонами.
Якщо сторони не погодили іншого, то формування складу третейського суду в
третейському суді для вирішення конкретного спору здійснюється в наступному порядку:
1) при формуванні третейського суду в складі трьох і більше третейських суддів
кожна зі сторін призначає або обирає рівну кількість третейських суддів, а обрані в такий
спосіб третейські судді обирають ще одного третейського суддю для забезпечення
непарної кількості третейських суддів.

Якщо одна зі сторін не призначить або не обере належної кількості третейських
суддів протягом

10 днів після одержання прохання про це від іншої

сторони та

призначені або обрані сторонами третейські судді протягом 10 днів після їхнього
призначення або обрання не оберуть ще одного третейського суддю, то розгляд спору в
третейському суді припиняється, і цей спір може бути переданий на розгляд
компетентного суду;
2) якщо спір підлягає вирішенню третейським суддею одноосібно і після звернення
однієї сторони до іншої з пропозицією про призначення або обрання третейського судді
сторони не призначать або не оберуть третейського суддю, то розгляд спору в
третейському суді припиняється, і цей спір може бути переданий на вирішення
компетентного суду (ст. 17 Закону).
Згідно зі ст. 18 Закону третейські судді не є представниками сторін. Третейським
суддею може бути призначено або обрано особу, яка прямо або побічно не зацікавлена в
результаті вирішення спору, а також має визнані сторонами знання, досвід, ділові і
моральні якості, необхідні для вирішення спору.
Третейськими суддями не можуть бути:
 особи, що не досягли повноліття, та особи, які знаходяться під опікою або
піклуванням;
 особи, які не мають кваліфікації, погодженої сторонами безпосередньо або
визначеної в регламенті третейського суду;
 особи, які мають судимість;
 особи, визнані в судовому порядку недієздатними;
- судді судів загальної юрисдикції або Конституційного Суду України.
У разі одноособового вирішення спору третейський суддя постійно діючого
третейського суду повинен мати вищу юридичну освіту. При колегіальному вирішенні
спору вимоги про наявність вищої юридичної освіти поширюються тільки на головуючого
складу третейського суду.
Для вирішення конкретного спору угодою сторін можуть бути встановлені
додаткові вимоги до третейських суддів.
Третейський суддя не може брати участі в розгляді справи, а після його
призначення або обрання підлягає відводу або самовідводу на підставах, зазначених у ст.
19 Закону, та у визначеному в ст. 20 Закону порядку.
Учасниками третейського розгляду є сторони і їхні представники. Сторони
третейського розгляду  позивач і відповідач. Позивачами є фізичні і юридичні особи, які
подали позов про захист своїх порушених чи

оспорюваних прав або охоронюваних

законом інтересів. Відповідачами є фізичні і юридичні особи, яким пред'явлено позовні

вимоги. Частина 5 ст. 39 Закону закріплює за сторонами право знайомитися з матеріалами
справи, робити з них виписки, знімати копії, брати участь у засіданнях третейського суду,
подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, подавати клопотання, давати
письмові й усні пояснення, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників,
заявляти відводи, користуватися іншими правами згідно з третейською угодою чи
регламентом третейського суду і Законом.
Питання щодо участі третіх осіб і їхніх процесуальних прав у третейському
розгляді вирішується третейським судом згідно з регламентом третейського суду або
угодою сторін у третейському суді аd

hос. Третя особа бере участь у третейському

розгляді добровільно і не користується правом оскарження рішення третейського суду.
У третейському суді для вирішення конкретного спору сторони і третейські судді
такого третейського суду можуть укладати між собою контракти, в яких обумовлюються
взаємні права та обов'язки, а також інші питання.
У третейському суді для вирішення конкретного спору третейський суддя
одержує гонорар за свої послуги, розмір якого обумовлюється в контракті між ним і
стороною. У третейському суді для вирішення конкретного спору третейський суддя має
право укласти контракт і одержати гонорар тільки від однієї зі сторін спору (ст. 24
Закону).
Підставою порушення справи в третейському суді є позовна заява, подана в
письмовій формі, разом із третейською угодою. У позовній заяві повинні вказуватися:
назва постійно діючого третейського суду чи склад третейського суду для вирішення
конкретного спору; дата подання позовної заяви; найменування і юридичні адреси сторін,
які є юридичними особами ( П.І.Б., дата народження, місце проживання, місце роботи
сторін, які є фізичними особами); дані про представників (у випадках, коли позов
подається представником); зміст вимоги, ціна позову, якщо вимога підлягає оцінці;
обставини, якими обґрунтовані позовні вимоги, докази, що їх підтверджують, розрахунок
вимог; посилання на наявність третейської угоди між сторонами і докази її укладення;
перелік письмових матеріалів, доданих до позовної заяви; підпис

позивача або його

представника з посиланням на документ, що підтверджує повноваження представника.
До позовної заяви додаються документи, що підтверджують наявність третейської
угоди, обґрунтованість позовних вимог, повноваження представника і докази направлення
копії позову іншій стороні.
Відповідач зобов'язаний надати третейському суду письмовий відзив на позовну
заяву в порядку і строки, передбачені третейською угодою або регламентом третейського
суду, але не пізніше ніж за три дні до першого засідання третейського суду, що розглядає
спір.

Відповідач вправі подати зустрічний позов для розгляду третейським судом, якщо
такий позов є підвідомчим третейському суду і може бути предметом третейського
розгляду відповідно до третейської угоди. Зустрічний позов може бути поданий на будьякій стадії третейського розгляду до ухвалення рішення по справі (ст. 37 Закону).
Правила третейського розгляду в третейському суді для вирішення конкретного
спору визначаються законом і третейською угодою (ст. 28 Закону).
Правила третейського розгляду постійно діючим третейським судом визначаються
регламентом третейського суду, що не повинен суперечити Закону.
З питань, не урегульованих регламентом третейського суду чи третейською угодою
в третейському суді для вирішення конкретного спору відносно правил третейського
розгляду, третейський суд застосовує норми Закону і може визначити власні правила
третейського розгляду тільки в тій частині, що не суперечить принципам організації і
діяльності третейського суду, визначеним Законом.
Строки здійснення певних процесуальних дій, передбачені Законом «Про
третейські суди», можуть бути подовжені тільки за спільною згодою сторін і складу
третейського суду, яким вирішується спір. Про подовження строку третейського розгляду
виноситься відповідна ухвала (ст. 28 Закону).
Розгляд справ у третейському суді ведеться українською мовою, якщо інше не
передбачено регламентом третейського суду або угодою сторін. Сторона, що надає
документи або письмові докази на іншій мові, ніж мова третейського розгляду, повинна
забезпечити їх переклад на мову або мови третейського розгляду (ст. 31 Закону).
Розгляд справи третейським судом починається з винесення відповідної ухвали і
направлення її сторонам. Розгляд справ третейським судом не обмежено якими-небудь
строками, якщо інше не встановлено регламентом третейського суду або
третейською угодою.
При розгляді справи третейським судом можуть установлюватися строки для
надання пояснень, подачі заяв, документів, доказів у справі і здійснення інших
процесуальних дій.
Третейський суд на початку розгляду повинен з'ясувати у сторін можливість
закінчити справу мировою угодою і надалі сприяти вирішенню спору шляхом укладення
мирової угоди на всіх стадіях процесу. Сторони мають право закінчити справу шляхом
укладення мирової угоди як до початку третейського розгляду, так і на будь-якій його
стадії, до ухвалення рішення.
У відповідності до ст. 45 Закону рішення третейського суду приймається після
дослідження всіх обставин справи одноосібно третейським суддею або більшістю голосів
третейських суддів, які входять до складу суду. Рішення ухвалюється на засіданні

третейського суду, причому він вправі оголосити лише його резолютивну частину. В
цьому випадку мотивоване рішення повинно бути направлене сторонам у строк, що не
перевищує 5 днів із дня оголошення резолютивної частини рішення. Кожній стороні
направляється по одному екземпляру рішення.
У випадку відмови сторони одержати рішення третейського суду або її неявки без
поважних причин на засідання, коли воно ухвалюється, рішення вважається оголошеним
сторонам, про що в ньому робиться відповідна відмітка, а його копія надсилається такій
стороні.
Рішення третейського суду викладається в письмовій формі і підписується
одноосібно третейським суддею або повним складом третейського суду, що розглядав
справу, у тому числі і третейським суддею, який мав окрему думку. Рішення повинно
містити реквізити, зазначені в ст. 46 Закону.
Рішення постійно діючого третейського суду має бути скріплено підписом
керівника і круглою печаткою юридичної особи  засновника цього третейського суду.
Підписи третейських суддів третейського суду для вирішення конкретного спору на
рішенні третейського суду засвідчуються нотаріально.
За аналогією з ЦПК України третейський суд може роз'яснити або виправити своє
рішення, а також винести додаткове рішення.
За
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і оскарженню не підлягає, за винятком кількох випадків, зазначених у ст. 51 Закону:
1) справа, по якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча
третейському суду відповідно до закону;
2) рішення третейського суду прийнято по спору, не передбаченому третейською
угодою, чи цим рішенням вирішуються питання, що виходять за межі третейської угоди.
Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської
угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які
виходять за межі третейської угоди;
3) третейська угода визнана недійсною компетентним судом;
4) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам ст. ст.
1619 Закону.
5) третейський суд вирішив питання про права і обов'язки осіб, які не брали участь
у справі.
За вказаними підставами рішення третейського суду може бути оскаржено
стороною до компетентного суду. Компетентний суд  це місцевий загальний суд чи
місцевий господарський суд за місцем розгляду справи третейським судом.

Заяву про скасування рішення третейського суду може бути подано до
компетентного суду сторонами, третіми особами протягом трьох місяців з дня прийняття
рішення третейським

судом, а особами, які не брали участь у справі, у разі якщо

третейський суд вирішив питання про їх права і обов'язки, - протягом трьох місяців з дня,
коли вони дізналися або повинні були дізнатися про прийняття рішення третейського
суду.
Причому скасування компетентним судом рішення третейського суду не позбавляє
сторони права повторно звернутися до третейського суду.
Згідно зі ст. 55 Закону рішення третейського суду виконується зобов'язаною
стороною добровільно в порядку й у строки, встановлені в рішенні, а якщо в ньому строк
виконання не встановлений, рішення підлягає негайному виконанню.
Рішення третейського суду може бути виконане і примусово. Для цього зацікавлена
особа в першу чергу має подати до суду заяву про видачу виконавчого документа. Заява
про видачу виконавчого документа може бути подана до компетентного суду протягом
трьох років із дня ухвалення рішення третейським судом.
Виконавчий документ, виданий на підставі рішення третейського суду, може бути
пред'явлений до примусового виконання в строки, встановлені Законом України "Про
виконавче провадження" (ст. 57 Закону).
5. Джерела цивільного процесуального права. Конституція України як
джерело цивільного процесуального права
Джерела цивільного процесуального права як зовнішня форма вираження права

 це нормативні акти різного рівня, що містять норми зазначеної галузі права.
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Конституція України. Будучи Основним Законом держави Конституція України,
стосовно цивільного процесуального права вирішує наступні питання:
– визначає судову систему України, уповноважуючи суди здійснювати правосуддя;
– закріплює міжгалузеві принципи правосуддя, що відносяться до судочинства і
судоустрою;
– передбачає гарантії судового захисту.
Конституцією України кожній людині гарантовано право звернутися до суду для
захисту своїх конституційних прав і свобод. Вона має найвищу юридичну силу, а її норми
є нормами прямої дії. Пленум Верховного Суду України у своїй Постанові № 9 від 1
листопада 1996 р. "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя"
поставив за обов'язок судам при розгляді конкретних справ керуватися безпосередньо
нормами Конституції України. Слід зазначити своєчасність зазначеної Постанови, що

допомогло судам (суддям) та іншим учасникам процесу зорієнтуватися в зовсім нових
умовах, що склалися після прийняття Конституції України.
Згідно зі ст. 2 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється відповідно до
Конституції України, ЦПК України та Закону України "Про міжнародне приватне право".
Крім того, ст. 8 ЦПК України передбачається, що суд вирішує справи відповідно до
Конституції України, законів України і міжнародних договорів, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою України. Суд застосовує інші нормативно-правові акти,
прийняті відповідним органом на підставі, в межах повноважень і у спосіб, що
встановлені Конституцією і законами України.
У випадку виникнення в суду сумніву під час розгляду справи щодо відповідності
закону чи іншого правового акта Конституції України, вирішення питання про
конституційність якого відноситься до юрисдикції Конституційного Суду України, суд
звертається у Верховний Суд України для вирішення питання про внесення в
Конституційний Суд України подання про конституційність закону чи іншого правового
акта. Правила, закріплені в зазначеній статті, є найважливішою гарантією винесення
судами законних і обґрунтованих рішень. Таке рішення може бути прийнято судом будьякої інстанції й у будь-якій стадії процесу.
Суд безпосередньо застосовує Конституцію, якщо: зі змісту її норм не випливає
необхідність додаткової регламентації її положень законом; закон, що діяв до введення в
дію Конституції чи прийнятий після цього, суперечить їй; правовідносини, розглянуті
судом, законом України не врегульовані, а нормативно-правовий акт, прийнятий
Верховною Радою або Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, суперечить
Конституції України; Укази Президента України, що внаслідок їхнього нормативноправового характеру підлягають застосуванню судами при вирішенні конкретних справ,
суперечать Конституції України (п. 2 Постанови № 9 Пленуму Верховного Суду України
від 1 листопада 1996 р. "Про застосування Конституції України при здійсненні
правосуддя").
Слід також зазначити, що Україна 17 липня 1997 р. ратифікувала Конвенцію про
захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. і тим самим взяла
на себе зобов’язання

гарантувати права, закріплені в ній, та визнала юрисдикцію

Європейського Суду з прав людини з питань тлумачення й застосування цієї Конвенції.
Відповідно до частини першої ст. 9 Конституції України положення Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод є частиною національного законодавства України.
Крім того, згідно зі ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування
практики Європейського Суду з прав людини " суди зобов’язані застосовувати при

розгляді справи Конвенцію та практику Європейського Суду з прав людини як джерело
права.
Найважливішим джерелом цивільного процесуального права є Цивільний
процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р., що включає одинадцять розділів:
загальні положення; наказне провадження; позовне провадження; окреме провадження;
перегляд судових рішень; процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень у
цивільних справах і рішень інших органів (посадових осіб); судовий контроль за
виконанням судових рішень; визнання і виконання рішень іноземних судів в Україні;
відновлення втраченого судового провадження; провадження у справах за участю
іноземних осіб; прикінцеві і перехідні положення.
До джерел цивільного процесуального права відноситься Закон України "Про
судоустрій і статус суддів" від 7 липня 2010 року, що визначає правові основи
організації судової влади і здійснення правосуддя в Україні, систему судів загальної
юрисдикції, основні вимоги по формуванню корпусу професійних суддів, систему і
порядок здійснення суддівського самоврядування, а також установлює загальний порядок
забезпечення діяльності судів та регулює інші питання судоустрою і статусу суддів.
Закон України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 р. містить норми, що
регламентують участь прокурора в цивільному судочинстві.
Джерелами цивільного процесуального права також є Цивільний кодекс України,
Сімейний кодекс України й інші закони.
Окремі норми цивільного процесуального права можуть міститися в міжнародних
договорах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Згідно зі ст. 8
ЦПК України у випадку невідповідності правового акта закону України чи міжнародному
договору суд застосовує акт законодавства, що має вищу юридичну силу. У випадку
невідповідності закону України міжнародному договору, згода на обов'язковість якого
надана Верховною Радою України, суд застосовує міжнародний договір. Норми права
інших держав суд застосовує у випадку, якщо це встановлено законом

України або

міжнародним договором. Так, 22 січня 1993 р. усі країни СНД підписали Конвенцію про
правову допомогу і правові відносини з цивільних, сімейних і кримінальних справ.
Згідно зі ст. 8 ЦПК України, якщо спірні відносини не врегульовані законом, суд
застосовує закон, що регулює подібні за змістом відносини (аналогія закону), а за
відсутності такого – виходить із загальних основ законодавства (аналогія права).
Забороняється відмова у розгляді справи з мотивів відсутності, неповноти,
нечіткості, суперечливості законодавства, що регулює спірні правовідносини.

6. Поняття цивільного процесу (цивільного судочинства).

Стадії цивільного процесу
Цивільний процес (судочинство) – це врегульований нормами цивільного
процесуального права порядок провадження у цивільних справах, обумовлений
системою взаємозалежних цивільних процесуальних прав і обов'язків учасників
процесу, що реалізується у відповідних цивільних процесуальних діях, спрямованих на
здійснення правосуддя у цивільних справах.
Про цивільний процес (судочинство) варто говорити насамперед як про порядок
судового розгляду і вирішення цивільних справ, що встановлений нормами цивільного
процесуального права. Законом установлено певні правила поведінки суду, з одного боку,
й інших суб'єктів процесу, з іншого. Реалізувати закріплені в законі процесуальні права
можливо через здійснення визначених процесуальних дій, а саме: пред'явлення позову,
подання апеляційної або касаційної скарги тощо. Суворе дотримання процесуального
порядку при здійсненні правосуддя повинно забезпечити винесення правильного судового
рішення у цивільній справі.
Цивільний процес (судочинство) складається з ряду поступових стадій.
Стадії цивільного судочинства – це складові частини єдиного цивільного
процесу (судочинства), що характеризуються спільністю найближчої процесуальної
мети, мають специфічний зміст і відповідне процесуальне оформлення. Для кожної
стадії характерна визначена сукупність процесуальних дій. Початок і закінчення
стадії оформлюється відповідним процесуальним документом.
Найчастіше виділяють наступні стадії цивільного судочинства:
1) відкриття провадження у справі;
2) провадження у справі до судового розгляду;
3) судовий розгляд;
4) апеляційне провадження;
5) касаційне провадження;
6) провадження у Верховному Суді України;
7) провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами.
Наявність зазначених стадій не означає, що будь-яка цивільна справа обов'язково
має пройти їх усі. Рух цивільної справи може бути закінчено, наприклад, на стадії
судового розгляду.
7. Поняття цивільної процесуальної форми (суть, основні риси та значення)
Правосуддя в цивільних справах здійснюється у визначеній законом процесуальній
формі.

Цивільна

процесуальна

форма

характеризується

наявністю

трьох

ознак:

провадження, стадій та процесуального режиму. Ці три ознаки свідчать, в свою чергу,
про наявність цивільної процесуальної форми в тій чи іншій діяльності.
Провадження – це система цивільних процесуальних дій, об’єднаних кінцевою
процесуальною метою (розгляд та вирішення цивільних справ). Стадія – це система
цивільних процесуальних дій, об’єднаних ближньою процесуальною метою. Наприклад,
для стадії провадження у справі до судового розгляду характерно те, що вона проводиться
з метою з’ясування можливості врегулювання спору до судового розгляду або
забезпечення правильного та швидкого вирішення справи. Процесуальний режим – це
ступінь урегульованості процедури імперативними та диспозитивними нормами. В
залежності

від

процесуального

режиму

і

розрізняють

цивільну

процесуальну,

господарсько-процесуальну та інші процесуальні форми.
Дотримання цивільної процесуальної форми – обов’язкова умова законності
судових рішень. Так, згідно зі ст. 309 ЦПК України порушення норм процесуального
права може бути підставою для скасування або зміни рішення, якщо це порушення
призвело до неправильного вирішення справи.
8. Предмет цивільного процесуального права. Метод правового регулювання
цивільних процесуальних відносин
Цивільне процесуальне право – це самостійна галузь права, тому має специфічний
предмет і метод правового регулювання.
Предметом цивільного процесуального права є суспільні відносини, що
виникають при здійсненні правосуддя у цивільних справах.
Метод правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин

–

самостійна категорія. Поряд із предметом цивільного процесуального права він
характеризує цивільне процесуальне право як самостійну галузь права.
Метод являє собою систему правових способів і прийомів регулювання, що
встановлюють особливий правовий режим у сфері правосуддя у цивільних справах.
Метод цивільного процесуального права як спосіб впливу на регульовані даною
галуззю відносини є імперативно-диспозитивним, що виявляється в складі і правовому
становищі суб'єктів правовідносин, характері юридичних фактів, правах і обов'язках,
санкціях. Імперативність методу правового регулювання визначається тим, що всі
цивільні процесуальні відносини є відносинами “влади і підпорядкування” внаслідок
участі в них суду – органу держави, уповноваженого на здійснення правосуддя і
наділеного особливими владними повноваженнями. Суд зобов'язаний точно дотримувати
розпорядження закону і вимагати того ж від всіх учасників цивільного процесу. Тільки

суд як орган влади вправі застосовувати надані процесуальним законом примусові заходи
.
Диспозитивність відбиває інший аспект впливу цивільного процесуального права:
вільна реалізація наданих процесуальних прав, але в рамках закону; рівність прав і
обов'язків суб'єктів; гарантованість прав і обов'язків.
У сукупності диспозитивність й імперативність характеризують метод цивільного
процесуального права.
9. Значення вивчення цивільного процесуального права для працівників
органів Національної поліції
В процесі судової діяльності існує імовірність виникнення ряду перешкод, які
уповільнюють розгляд цивільних справ, а інколи роблять неможливим постановлення
законного судового рішення по справі і, відповідно, потребують адекватного реагування
на них судових органів. Однією з суттєвих проблем в цьому аспекті є відсутність в
окремих випадках точної інформації про місце проживання (місцеперебування)
відповідача. У зв’язку з чим, за наявності передбачених законом умов, суд може
застосувати розшук відповідача.
Розшук відповідача є специфічною процесуальною процедурою, що проводиться
судом із залученням органів Національної поліції.
Згідно ст. 78 ЦПК України, якщо місцеперебування відповідача в справах за
позовами про стягнення аліментів або про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом,
іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, невідоме, суд ухвалою
оголошує його розшук. Розшук проводиться органами Національної поліції, а витрати на
його проведення стягуються з відповідача в дохід держави за рішенням суду.
Поряд із цим, під час виконавчого провадження також інколи виникають умови, які
перешкоджають виконанню рішень, і не можуть бути усунені безпосередньо державним
виконавцем, та потребують реагування на них суду та органів Національної поліції,
зокрема, проведення розшукових дій.
На підставі ст. 40 Закону України «Про виконавче провадження» у
відсутності відомостей про місце
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проживання, перебування чи місцезнаходження

боржника - фізичної особи, а також дитини за виконавчими документами про відібрання
дитини державний виконавець звертається до суду з поданням про винесення ухвали про
розшук боржника або дитини. У разі необхідності
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боржника здійснюють органи Національної полоції.
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органами

– фізичної особи,

затверджений Наказом МВС України 27. 08. 2008р. № 408. Згідно з Порядком
установлення місцеперебування відповідачів (боржників) здійснюється територіальними
підрозділами служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (ГІРФО).
На підставі п. 3.3. Порядку, витрати органів Національної поліції, пов’язані з
розшуком, стягуються за ухвалою суду. Про суму витрат на проведення розшуку
повідомляється суд, який виніс ухвалу про розшук.
Однак, слід звернути увагу, що в цивільному процесуальному законодавстві поіншому вирішене дане питання. Так, вимоги про стягнення витрат на проведення розшуку
розглядаються в наказному провадженні. Згідно п. 2 ч. 1 ст. 96 ЦПК судовий наказ може
бути видано, якщо заявлено вимогу про компенсацію витрат на проведення розшуку
відповідача, боржника, дитини або транспортних засобів боржника. Відповідно, п. 3.3.
Порядку суперечить положенням ЦПК України, оскільки передбачає іншу процедуру
компенсації витрат на проведення розшуку. Для відшкодування державі витрат у зв’язку з
проведенням таких дій недостатньо простого повідомлення суду про суму затрачених
коштів, а необхідне звернення відповідного підрозділу органу Національної поліції з
заявою про видачу судового наказу, тобто органи Національної поліції мають ініціювати
відкриття наказного провадження за такою вимогою.

