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Текст лекції
1. Поняття і значення принципів цивільного процесуального права

Цивільне процесуальне право України є однією з галузей права, які у своїй сукупності
складають систему національного права. Цій галузі властиві як загальні риси, що властиві праву
взагалі, так і специфічні, характерні лише для цивільного процесу. Перед тим, як порушити
питання про зміст принципів, які відображають специфіку галузі цивільного процесу, необхідно
встановити, що розуміється під принципом цивільного процесуального права взагалі.
Складно дати яке-небудь однозначне і вичерпне визначення принципів цивільного
процесуального права, оскільки в юридичній літературі дотепер не досягнуто єдності думок з
таких питань, як визначення поняття принципів цивільного процесу та вироблення універсальної
системи зазначених принципів. У визначення принципів цивільного процесуального права
повинні включатися лише такі ознаки сутнісного змісту, що притаманні їм і відрізняють їх від
норм права і права як єдиного цілого, щоб визначення не страждало зайвою деталізацією і,
відповідно, невизначеністю.
«Принцип» походить від латинського principium — начало, основа у філософії, те, що
лежить в основі деякої сукупності фактів або знань, із збереженням первинного відтінку.
Щодо визначення поняття принципу в науці цивільного процесуального права то маємо
констатувати відсутність єдності думки у вчених-процесуалістів, щодо з такого питання, як
визначення поняття принципів цивільного процесуального права та їх системи.
Так, за часів існування Радянського Союзу принципи досить часто кваліфікувалися як
ідейно-політичні засади цивільного процесуального права. Наприклад, В. М. Семенов писав, що
принципи радянського процесуального права є втіленими в нормах ідейно-керівними началами,
які становлять якісні особливості даної галузі права, виражають соціалістичний характер та
специфічні властивості цивільного процесуального права і цивільного судочинства, визначають
перспективи розвитку галузі та забезпечують виконання завдань цивільного судочинства у
період побудови комунізму1. Як зазначає

В. В. Комаров, що є очевидним, що така

характеристика принципів цивільного процесуального права певним чином політизувала наукові
дослідження2.
В. І. Тертишніков зазначає, що під принципами цивільного процесуального права слід
розуміти ідеї, уявлення про суд і правосуддя, які закріплюються в нормах цивільного
процесуального права, у результаті чого стали його основними положеннями, якісними
особливостями, котрі визначають характер цивільного процесуального права, порядок його

1

Гражданское судопроизводство [Текст] / под ред. В.М.Семенова. – Свердовск, 1974. – С.26– 27.
Курс цивільного процесу [Текст] / : В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. – Х. :
Право, 2011. – С.111.
2

застосування і напрями подальшого розвитку1. Схоже поняття принципів цивільного
процесуального права наведено і іншими авторами. Так, висловлена думка, що принципи
цивільного процесуального права (цивільного процесу) називають фундаментальні його
положення, основоположні правові ідеї, які закріплені у нормах більш загального характеру.
Вони пронизують усі цивільні-процесуальні інститути і визначають таку побудову цивільного
процесу, який забезпечує ухвалення законних і обґрунтованих рішень та їх виконання. Принципи
є основами системи норм цивільного процесуального права, центральними поняттями,
стрижневими засадами всієї системи процесуальних законів2. На такий же аспект при визначенні
поняття принципів акцентувала увагу Н.О.Чечина3.
Окремі вчені

принципи цивільного процесуального права кваліфікували як ідеї

правосвідомості і правової науки, як такі, що не мають імперативного, нормативного значення, а
мають доктринальний характер4.
Правильне визначення принципів цивільного процесуального права має важливе як
теоретичне, так і практичне значення. Як, зазначає В.В.Комаров від відповідного визначення
принципів залежить і розуміння функцій принципів процесуального права. Якщо при розумінні
принципів як імперативних начал правового регулювання можна стверджувати, що принципи
мають регулюючу функцію та певне місце у структурі процесуального права, то в другому
випадку очевидним є те, що принципи мають лише, так би мовити, інтерпретаційне значення
доктринального характеру для тлумачення норм цивільного процесуального права і не є
реальним інструментом у механізмі правового регулювання цивільних процесуальних
правовідносин5.
Одним з недоліків вищевказаних визначень поняття принципу є те, що в них не знаходять
чіткого відображення така його важлива ознака, як нормативне закріплення. Принципи, як
основні нормативні положення визначають собою структуру і істотні риси цивільного
процесуального права, в цілому охоплюють всі правові інститути, вказують на методи
досягнення мети правового регулювання суспільних відносин, характер і зміст діяльності
суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин.
Зазначене розуміння принципів цивільного процесуального права передбачає визнання їх
насамперед як об’єктивних правових явищ. Принципи є об’єктивним за своїм змістом правовим
явищем і відображають закономірності державного і суспільного життя. Слід зазначити, що є
загальновідомим те, що система права має об’єктивний характер, у зв’язку з чим її розвиток
пов’язаний із відповідною трансформацією системи законодавства, створюваної законодавцем.
1
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Зокрема, на думку В. В. Касянова й В. М. Нечипуренка, «спостереження переконливо свідчать,
що право зазнає безперервних змін… немає такого правового принципу, який був би
універсальним і вічним. Принципи, що лежать в основі природного права, не можуть слугувати
доказом протилежного»1.
На об’єктивну природу принципів права цілком слушно звертає увагу й П. Д. Пилипенко,
коли зазначає: «У юридичній літературі свого часу вважалось, що принципи права — це продукт
людської діяльності, їх джерелами є сфера ідеології. І щоб набути статусу принципів права, певні
керівні положення мають бути відбиті у власне праві, у змісті норм права. Сучасні дослідження
принципів права обґрунтовують об’єктивний характер цієї категорії. Це такі засадничі основи
права, які відповідають характеру суспільних відносин, економічним, політичним, ідеологічним
процесам, що відбуваються в суспільстві»2. Погоджуючись із таким висновком, зазначимо, що
безумовно, саме така залежність зумовлює характер правотворчості, зміст правових норм,
способи й методи реалізації права.
Законодавець формулює і закріплює принципи права

в законодавстві виходячи з

існуючих реалій. Але діяльність законодавця по формуванню принципів носить суб’єктивний
характер. Л. С. Явіч відзначав, що було б неправильним робити висновок, згідно з яким в
соціальному житті вони існують незалежно від людей і їх діяльності. Суть в тому, що їх зміст
визначений матеріальними обставинами, а люди в якості обдарованих свідомістю і волею
суб’єктів формують керівні ідеї і втілюють їх в життя. Характеризуючи правові принципи, вчені
справедливо стверджують, що вони існують в праві об’єктивно, реально закладені в праві
незалежно від того, чи сформульовані вони в науковому понятті чи ні. Так, В. М. Ведяхін
підкреслював, що правові принципи існують об’єктивно, вони реально закладені в праві,
незалежно від того, сформульовані чи вони в науковому понятті чи ні3. Таким чином, принципи
цивільного процесуального права, як і правові принципи взагалі, є об’єктивними за змістом,
проте суб’єктивними за формою вираження, правового закріплення в законодавстві і реалізації в
судовій практиці.
Поширений у юридичній літературі погляд на принципи як основні ідеї, «руководящие
начала», положення, що призводить до визнання їх суб’єктивної природи. У самих термінах
«ідея», «начала» відсутній їх юридичний сенс як об’єктивних правових явищ. Тим часом, якщо
принципи об’єктивно властиві праву, то ідея є категорією суспільної свідомості. У змісті ідеї
превалююче значення мають елементи суб’єктивного характеру. Принцип в його співвідношенні
з ідеєю в гносеологічному плані виступає поняттям, що характеризує ідею. Принципи і ідеї не
можна ототожнювати, тому що ідея, знаходячи своє відображення в правових нормах, виступає
1
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як правова вимога. Принципи об’єктивні, знаходять своє нормативне закріплення в законі і є
правовими вимогами, а не ідеями. Як вірно зазначає Г. А. Борисов про те, що виведений і
сформульований принцип набуває значення вимоги необхідної поведінки1.
Для принципів, на відміну від норм права, характерні: більш загальний характер вимог,
що пред’являються до суспільних відносин; вища стабільність; можливість визначати загальну
лінію поведінки людей як безпосередньо, так і через правові норми тощо.
Спосіб нормативного закріплення принципів цивільного процесуального права в
нормативній тканині може бути двояким. Так, є принципи, що безпосередньо формулюються в
нормах права у вигляді конкретних розпоряджень, наприклад, принцип, державної мови
судочинства (ст. 7 ЦПК України). Деякі принципи виводяться зі змісту цілого ряду норм
цивільного процесуального права, наприклад, принципи диспозитивності (ст.ст. 3, 11, 31, 123,
175 ЦПК України), змагальності (ст.ст. 10, 60, 173, 176 ЦПК України). При цьому необхідно
враховувати також і те, що до джерел цивільного процесуального права належать і міжнародні
договори, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, рішення
Європейського суду з прав людини, особливо що стосується застосування ст. 6 Європейської
конвенції

про захист прав людини і основоположних свобод та ін. Тому зміст принципів

цивільного процесуального права має визначатись і з врахуванням змісту зазначених
міжнародних документів та рішень Європейського суду.
Принципи як правові вимоги до суду й учасників цивільного процесу, що відображають
уявлення про регулювання діяльності суду по відправленню правосуддя у цивільних справах
визначають зміст норм права при їхній розробці, що і відрізняє їх від норм, у яких вони виражені.
Тобто норми цивільного процесуального права є формою вираження його принципів.
Принципи цивільного процесуального права здобувають обов’язкову силу тільки після
закріплення в цивільному процесуальному законодавстві й у результаті правозастосовчої
практики, тому що ідеї, що не одержали закріплення в законі, як вже зазначалось залишаються
усього лише засадами правосвідомості, науковими висновками, елементами правової ідеології.
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,
М. Н. Марченко досить влучно зазначив: принципи права являють собою основні ідеї, вихідні
положення чи провідні засади процесу його формування, розвитку і функціонування 2. Як
свідчить висловлено вченим положення особливий наголос в ньому зроблено на тому, що
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.
1

Борисов Г. А. Общие принципы социалистического строя и советское право: автореф. дис. на соискание научной
степени докт. юрид. наук: «Теория государства и права; история государства и права». – Х.,1977.
2
Історія вчень про державу і право: хрестоматія для юрид. вузів і фак. /[за ред. Г. Г. Демиденка]. – [2-е вид., доп. і
змін.]. – Х.: Легас, 2002. – 568 с. – С. 25.

Принципи цивільного процесуального права формуються та розвиваються одночасно із
розвитком галузі права і, відповідно, із розвитком тієї системи суспільних відносин, яку така
галузь регулює.
Таким чином, принципами цивільного процесуального права є правові вимоги до суду й
учасників цивільного процесу, що відображають закономірності правового регулювання
здійснення правосуддя в цивільних справах й особливості даної галузі права та визначають
направленість регулювання відносин, що складають предмет цивільно-процесуального
регулювання.
Слід зазначити, що принципи є історичними категоріями, елементами правової культури,
виробленими протягом тривалого розвитку цивільного судочинства, як, наприклад, принцип
змагальності чи диспозитивності.
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 організацій1.
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.
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2. Система принципів цивільного процесуального права.
Систематизація принципів цивільного процесуального права – це їхнє упорядкування у
певні групи відповідно до обраного критерію, підстави.
Науковцями запропоновано різноманітні критерії класифікації

принципів цивільного

процесуального права. Ряд учених класифікує принципи за джерелами закріплення, відповідно
виділяють конституційні принципи цивільного процесуального права і принципи, закріплені
галузевим законодавством1. Дещо іншому варіанті за даним критерієм принципи класифікують
на принципи, закріплені Конституцією, законодавством про судоустрій та цивільним
процесуальним законодавством2. У запропонованому вигляді цю класифікацію важко вважати
достатньо чіткою, оскільки ряд принципів одночасно закріплені як Конституцією України, так і
ЦПК, наприклад принцип змагальності (ст. 129 Конституції України і ст. 10 ЦПК України),
принцип гласності (ст. 129 Конституції України і ст. 6 ЦПК України). Через що поділяти
принципи за даною ознакою уявляється більш точним на три групи: закріплені Конституцією,
закріплені галузевим законодавством, закріплені одночасно Конституцією і галузевим
законодавством. Проте практичне значення такої класифікації уявляється досить сумнівним,
оскільки роль принципів не залежить від джерела їх закріплення: як закріплені Конституцією,
так і галузевим законодавством принципи мають однаково важливе значення в нормотворчій
діяльності, правозастосуванні і формуванні уявлення про галузь права в цілому.
Значно важливішим у практичному плані уявляється поділ принципів за сферою
поширення. Такий класифікаційний критерій викликає чи не найбільше суперечок серед
науковців. Система принципів права поділяється на групи в залежності від того, на яку сферу
суспільних відносин вони поширюються: загальноправові принципи, що поширюють свою дію на
право в цілому та характеризують особливості його змісту; міжгалузеві, що виражають зміст
певних груп галузей; галузеві принципи, які характеризують зміст певних галузей; принципи
правових інститутів3. Така класифікація підтримується рядом науковців4. Проте існує
протилежна точка зору, відповідно до якої групи принципів окремих правових інститутів або
стадій процесу існувати не може, оскільки нівелюється єдність системи принципів цивільного
процесуального права. Цю систему принципів, на думку прихильників даної точки зору,
складають основоположні керівні засади, що характеризуються однаковим ступенем загальності
та взаємозв’язку. Принципи цивільного процесуального права поширюють свою дію на всю
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галузь права, складовою якої саме і є процесуальні інститути та норми 1. Більш обґрунтованою
видається остання точка зору, оскільки, дійсно, інститут є частиною галузі права, і виділяти для
нього окремі принципи немає підстав. Іншими словами, не можна виділити принципи окремих
інститутів, що не характерні для галузі права в цілому. З цього приводу важко не погодитись з
думкою Н.О.Чечиної, яка стверджувала, що єдина система принципів процесуального права в
цілому виключає можливість існування відокремлених принципів для окремих стадій
процесуальної діяльності або окремо взятого процесуального інституту. Той чи інший принцип
повинен мати визначальне значення і знаходити найбільший прояв в одній із стадій діяльності
або в окремих інститутах, але загальне його значення визначається взаємодією з іншими
принципами, впливом їх на діяльність суду в цілому2.
Певне теоретико - прикладне значення має класифікація принципів цивільного процесу за
об’єктом регулювання, відповідно до якої принципи цивільного процесуального права
розділяються

на дві великі групи: організаційно-функціональні принципи, які є одночасно

принципами організації правосуддя (судоустрою) і функціональними, а також принципи, що
визначають

процесуальну діяльність

суду

і

учасників

процесу (функціональні)3.

До

організаційно-функціональних принципів належать: здійснення правосуддя лише судами,
незалежність суддів і підкорення їх лише законові, рівність громадян перед законом і судом,
гласність судового розгляду тощо. До функціональних принципів належать: законність,
диспозитивність, змагальність, процесуальна рівність сторін, усність, безпосередність тощо 4. Як
зазначається в юридичній літературі в цьому випадку мова йде про класифікацію принципів,
виходячи із об’єкта правового регулювання принципів як специфічних правових приписів.5
2.1. Організаційно-функціональні принципи цивільного судочинства
Здійснення правосуддя тільки судом. Згідно зі ст. 124 Конституції України правосуддя
здійснюється тільки судом. Вказаний принцип є формою реалізації принципу поділу влади на
законодавчу, виконавчу і судову і включає наступне: правосуддя у цивільних справах здійснює
тільки суд. Правосуддя в цивільних справах підвідомче судам загальної юрисдикції та
здійснюється лише цими судами у встановленому цивільним процесуальним законодавством
порядку. Система судів загальної юрисдикції у відповідності до Конституції України будується
на принципах територіальності та спеціалізації. Систему судів загальної юрисдикції складають:
1
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місцеві суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд України. Єдність
системи судів загальної юрисдикції забезпечується: 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
юрисдикційними органами, саме суд виносить остаточне рішення.
Рівність учасників процесу перед законом і судом. Цей принцип має свої основи у
конституційному праві. Відповідно до ст. ст. 24, 129 Конституції України та ст. 5 ЦПК України
правосуддя здійснюється на засадах рівності перед законом і судом усіх учасників процесу
незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного
та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак.
Засади рівності знайшли своє відображення не тільки в національному законодавстві, але
й в низці міжнародно-правових документів. Так, Загальна декларація прав людини, що прийнята
Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р., у ст. 10 проголосила: „Кожна людина для
визначення своїх прав і обов’язків ..., має право, на підставі повної рівності, на те, щоб її справа
була розглянута... незалежним і неупередженим судом”. Рівність громадян перед законом
закріплено і в ст. 7 Загальної декларації прав людини, в якій зазначається: „Всі люди рівні перед
законом і мають право без будь-яких відмінностей на рівний захист закону”.
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.
Принцип поєднання одноособового і колегіального розгляду і вирішення цивільних
справ. Усі цивільні справи в судах згідно зі ст. 129 Конституції України і ст. 18 ЦПК України
розглядаються і вирішуються колегіально чи одноособово суддями, обраними у встановленому
законом порядку. Цивільні справи у судах першої інстанції за загальним правилом
розглядаються одноособово суддею, який є головуючим і діє як суд (ст. 15 Закону України “Про
судоустрій і статус суддів”). 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;
– примусову 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 Національної полоції чи інших правоохоронних органів, адвокати, нотаріуси
(ст. 59 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”). Це положення законодавства сприяє
реалізації антикорупційного законодавства України.
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 суддів”). 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.
Крім того, суд повинен письмово повідомити керівника підприємства, де працює
засідатель. Керівник зобов'язаний звільнити народного засідателя від роботи на час виконання
обов'язків у суді. Відмова у звільнені від роботи вважається неповагою до суду (ст. 61 Закону
України “Про судоустрій і статус суддів”).
При вирішенні всіх питань, пов'язаних з розглядом справи та постановленням рішень,
народні засідателі мають однакові права з професійними суддями. Гарантії незалежності та
недоторканності суддів розповсюджуються на народних засідателів на час виконання ними
обов'язків зі здійснення правосуддя (ст. 62 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”).
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 Суді України розглядаються колегіально.
Під час перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу за нововиявленими
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).

Незалежність суддів і підпорядкування їх тільки законові.1 Згідно зі ст. 129 Конституції
України та ст. 6 Закону “Про судоустрій і статус суддів” при здійсненні правосуддя у цивільних
справах судді незалежні і підкоряються тільки закону. Сутність цього принципу полягає в тому,
що суди здійснюють правосуддя самостійно. Судді 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.
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.
Державна мова судочинства. Згідно зі ст. 12 Закону “Про судоустрій і статус суддів” і
ст. 7 ЦПК України судочинство в Україні здійснюється державною мовою. Застосування інших
мов у судочинстві здійснюється у випадках і порядку, визначених законом. Особи, які беруть
участь у справі і не володіють чи недостатньо володіють державною мовою, мають право робити
1
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заяви, давати пояснення, виступати в суді і заявляти клопотання рідною мовою або мовою, якою
вони володіють, користуючись при цьому послугами перекладача, в порядку, встановленому
ЦПК України.
Всі судові документи складаються державною мовою.
Таким чином, цей принцип також дає можливість зацікавленим особам, які беруть участь
у справі, використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і інтересів:
– особам, які не володіють мовою, якою ведеться судочинство, забезпечується допомога
перекладача;
– особам, які беруть участь у справі, процесуальні документи вручаються в перекладі на
їхню рідну мову чи іншу мову, якою вони володіють.
Порушення принципу національної мови судочинства розглядається в судовій практиці як
порушення норм цивільного процесуального закону.
Гласність судового розгляду.1 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 i 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 гласність 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,
1
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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 справі, належним чином повідомляються про розгляд та можуть бути присутніми у
судовому засіданні, а в разі необхідності мають право бути присутні свідки, експерти,
спеціалісти i 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, якi 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.
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» учасникам
судового процесу на підставі рішення суду забезпечується можливість брати участь у судовому
засіданні в режимі відеоконференції у порядку, встановленому процесуальним законом.
Відповідно до ст. 158-1 ЦПК України суд за власною ініціативою або за клопотанням сторони чи
іншого учасника цивільного процесу може постановити ухвалу про їх участь у судовому
засіданні в режимі відеоконференції.

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.
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 після 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.

2. 3. Функціональні принципи цивільного судочинства
Принцип законності (ст. ст. 68, 129 Конституції України, ст. 8 ЦПК України) полягає в
обов'язку суду і всіх інших учасників процесу неухильно керуватися у своїй діяльності
Конституцією, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких дана Верховною
Радою України, законами України.
Принцип законності у цивільному процесі має дуалістичне значення, яке полягає у
наступному: цивільний процес – одна із форм захисту суб'єктивного права, тобто гарантія
законності. Разом із тим принцип законності не втрачає свого значення в процесі розгляду
цивільної справи в суді. Крім того, що цивільне судочинство здійснюється відповідно до
Конституції, Цивільного процесуального кодексу, міжнародних договорів – дотримання
процесуальних норм, суд при вирішенні справи керується діючим законодавством України, яке
відповідає Конституції України, – дотримання матеріальних норм.
Гарантіями принципу законності є право осіб, які беруть участь у справі, оскаржити
рішення суду, дія санкцій та відповідальності. Невиконання вимог законності тягне несприятливі
наслідки як для суду (наприклад, скасування рішення апеляційним чи касаційним судом), так і
для інших учасників процесу.
Принцип судової (законної) істини передбачає такий характер діяльності суду, що
спрямований на з'ясування дійсних відносин сторін, їхніх прав і обов'язків, всіх обставин справи,
що розглядається, у межах заявлених вимог і на підставі поданих сторонами й іншими особами,
які беруть участь у справі, доказів.
Цивільне процесуальне законодавство встановлює перелік доказів, за допомогою яких
встановлюються фактичні обставини справи, порядок їх подання, витребування, оцінки.
Законодавством установлено обов'язок суду здійснювати керівництво процесом.
Загальний зміст принципу судової (законної) істини закріплений на законодавчому рівні
та сформульований у ст. ст. 10 та 212 ЦПК України. Перша із вказаних статей називається
“Змагальність сторін” та, відповідно, розкриває зміст принципу змагальності. Проте її зміст
значно ширший, що обумовлено єдністю процесу доказування: подання доказів сторонами –
принцип змагальності – та дослідження й оцінка доказів судом – принцип судової істини. У
відповідності до ч. 4 ст. 10 ЦПК України суд сприяє всебічному і повному з'ясуванню обставин

справи: роз'яснює особам, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки, попереджує про
наслідки вчинення або не вчинення процесуальних дій і сприяє здійсненню їхніх прав у
випадках, встановлених законом, наприклад, витребування доказів судом за клопотанням сторін
(ст. 137 ЦПК України).
Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному,
повному, об’єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів (ст. 212 ЦПК
України).
Рішення суду повинно бути обґрунтованим (ст. 213 ЦПК України), тобто повинно бути
ухвалено на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилались як на
підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були дослідженні в
судовому засіданні.
Іноді даний принцип називають принципом формальної істини, який полягає в тому, що
суд повинен прагнути з'ясувати справжні взаємовідносини сторін. Суд не втручається у процес
доказування, а лише визначає, які факти яка сторона повинна довести, тобто розподіляє між
ними обов'язок доказування. Принцип судової істини взаємопов'язаний із принципом
змагальності і визначає, що суд сам не буде вживати заходів до встановлення обставин справи.
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);

– 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.
Принцип усності. Відповідно до ч. 1 ст. 6 ЦПК України розгляд цивільних справ у всіх
судах проводиться усно і відкрито. Усна форма спілкування суду з учасниками процесу найбільш
повно забезпечує дослідження всіх обставин справи.
Усність судового спілкування спрощує змагальність сторін, економить час розгляду
цивільних справ, а тому є найбільш доступною формою безпосереднього спілкування суду з
усіма учасниками судового процесу.
Усна форма повідомлення суду доказового матеріалу переслідує ще одну важливу мету –
надати повідомленням форми процесуального матеріалу, а спілкуванню суду з учасниками
процесу – публічного характеру, що усуває отримання судом повідомлень у приватному (не
процесуальному) порядку.
Усність, безумовно, прискорює процес судового вирішення справ та полегшує суду
вирішення одного з основних завдань цивільного судочинства – своєчасний розгляд та
вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних чи оспорюваних прав,
свобод чи інтересів фізичних осіб, прав і інтересів юридичних осіб, інтересів держави (ст. 1 ЦПК
України). Усний процес здійснює виховний та превентивний вплив на громадян, які присутні у
судовому засіданні.
Принцип усності цивільного судочинства тісно пов'язаний із принципом гласності та
відкритості судового розгляду, тому що неможливо уявити гласність судового розгляду справи
без усності.
Усність процесу має й письмові засади. Позовна заява (заява) повинна подаватись до суду
у письмовій формі; хід судового засідання відображується у відповідних засобах фіксації
судового засідання та журналі судового засідання (протоколі судового засідання); розпорядчі дії
суду та його висновки викладаються у письмовій формі в ухвалах та рішеннях суду, тобто усний
процес знаходить своє закріплення в письмовій формі. Фіксація судового процесу дозволяє
забезпечити контроль вищих судів за дотриманням процесуальної форми та процесуальних дій
нижчих судів під час розгляду та вирішення ними цивільних справ.
Принцип усності в поєднанні з письмовою та технічною формою документування робить,
з одного боку, цивільне судочинство простим та доступним для громадян, забезпечуючи при
цьому необхідну фіксацію волевиявлення суб'єктів цивільних процесуальних відносин, а з
другого, забезпечує можливість усестороннього і повного контролю за діяльністю судових
органів.

Принцип безпосередності визначає порядок дослідження та сприйняття матеріалів
цивільної справи судом, отримав своє закріплення в ст. 159 ЦПК України. Його зміст полягає в
тому, що під час судового розгляду справи між особами, які подають докази, та судом не
повинно бути опосередкованих ланок. Тому пояснення учасників процесу повинні бути
адресовані лише суду. Суд же під час розгляду цивільної справи повинен безпосередньо
дослідити докази у справі (ст. 159 ЦПК України). Невиконання даного положення призведе до
дослідження доказів у справі не всіма суддями, а цього допустити неможна, бо кожен суддя і суд
в цілому зобов’язані безпосередньо дослідити всі докази у справі.
Безпосередність судового розгляду вимагає, щоб судове рішення ухвалювалось тільки на
підставі досліджених у суді доказів. У той же час закон допускає винятки з цього принципу: суди
можуть використовувати докази, які зібрані іншими судами в порядку судових доручень, але
отримані докази повинні бути проголошені в суді. Суд використовує належно завірені копії
документів, якщо оригінали таких документів в судове засідання доставити неможливо. Крім
того, суд використовує протоколи огляду речових доказів, якщо такі речові докази в судове
засідання

доставити неможливо, фотокартки, магнітні записи для визнання автентичності

голосів.
Вимога до складу суду полягає в тому, що склад суду від початку і до вирішення справи
повинен бути незмінним. У разі заміни одного із суддів у процесі розгляду справи судочинство
починається спочатку. Цим правилом забезпечується можливість кожного судді безпосередньо
брати участь у судовому розгляді, а не оцінювати докази, в дослідженні яких він не брав участі.
3. Дія принципів диспозитивності, змагальності та процесуальної
рівноправності сторін в цивільному процесі

Принцип диспозитивності. У принципі диспозитивності 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. 31 ЦПК України). Суд у цих випадках 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.

Принцип змагальності. 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. Суд у 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 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 суду, 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 ґрунтуватися тільки на тих доказах, що
були надані до суду.
Принцип змагальності невіддільний від процесуальної рівноправності сторін, що є його
основою, оскільки саме наділення їх рівними правами й обов'язками дає їм можливість змагатися
перед судом. Варто зазначити, що в нинішній час істотну роль відіграє забезпечення не тільки
юридичної, але й фактичної рівності сторін, що показує: перехід до цілком змагального процесу є
кінцевою метою, що неможливо забезпечити простим проголошенням.
Принцип процесуальної рівноправності сторін. Цей принцип закріплений у ст. 129
Конституції України і випливає зі змісту цілого ряду норм цивільного процесуального права
(наприклад, ст. 27, ст. 31 ЦПК України).
Сутність принципу процесуальної рівноправності сторін полягає в тому, що сторони
в цивільному процесі наділяються рівними (але не однаковими) процесуальними правами й
обов'язками. Це забезпечує рівність можливостей для зацікавлених осіб при зверненні до
суду, а також при використанні процесуальних засобів 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.

