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1.  Форми захисту цивільних прав

Законодавством України визначені різноманітні форми захисту 
цивільного права. Так, відповідно до ст. 16 ЦК України кожна особа 
має право звернутися до суду за захистом свого особистого немай-
нового або майнового права та інтересу. Відповідно до ст. 124 Кон-
ституції України, юрисдикція судів поширюється на будь-який 
юридичний спір. У передбачених законом випадках суди розгляда-
ють також інші справи. Поряд з цим ст. 17 ЦК України також перед-
бачає, що захист цивільних прав та інтересів може здійснюватися 
в адміністративному порядку – Президентом України, органами 
державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим або 
органами місцевого самоврядування. Так, орган державної влади, 
орган влади Автономної Республіки Крим або орган місцевого само-
врядування здійснюють захист цивільних прав та інтересів у межах, 
на підставах та у спосіб, що встановлені Конституцією України та 
законом. Рішення, прийняте зазначеними органами щодо захисту 
цивільних прав та інтересів, не є перешкодою для звернення за їх 
захистом до суду.

Ще однією з форм захисту прав відповідно до ст. 18 ЦК України 
є нотаріальна форма, яка здійснюється шляхом вчинення виконавчо-
го напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановле-
них Законом України «Про нотаріат».

Чинним законодавством визначено сферу юрисдикції третейських 
судів, які здійснюють захист порушених прав в порядку визначеному 
законом. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про третейські суди» 
до третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який 
спір, що виникає з цивільних та господарських правовідносин, крім 
випадків, передбачених законом.

Третейський суд – недержавний незалежний орган, що утворю-
ється за угодою або відповідним рішенням заінтересованих фізичних 
та/або юридичних осіб у порядку, встановленому цим Законом, для 
вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських пра-
вовідносин (ст. 2).

Різновидом третейського суду є міжнародний комерційний арбі-
траж. Частина 2 ст. 1 Закону України «Про міжнародний комерційний 
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чену систему гарантій і спрямований на досягнення кінцевої мети – 
відновлення права чи захисту охоронюваного законом інтересу. Ци-
вільно-процесуальна форма закріплена в ЦПК, у зв’язку з цим вона 
повинна сприйматися як система правових вимог, які пред’являються 
до кожної процесуальної дії та процесуального акту.

6.  Структура ЦПК України.  
Джерела цивільного процесуального права

Джерела цивільного процесуального права – це нормативно-пра-
вові акти різного рівня, в яких містяться норми цивільного процесу-
ального права. Іншими словами, це цивільне процесуальне законо-
давство, що становить систему нормативних актів, розташованих 
залежно від їх юридичної сили. До джерел цивільного процесуаль-
ного права належать: Конституція України, ЦПК, закони та інші 
нормативні акти.

У Конституції містяться норми, які передбачають систему судо-
устрію та принципи її побудови, можливість реалізації права на 
звернення до суду за захистом порушених прав, свобод та охороню-
вальних законом інтересів.

У ЦПК України встановлюється порядок вирішення цивільних 
справ судом цивільної юрисдикції. Зазначений нормативний акт міс-
тить 12 розділів:

І Загальні положення; ІІ Наказне провадження; ІІІ Позовне про-
вадження; ІV Окреме провадження; V Перегляд судових рішень; 
VІ Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень 
у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб); VІІ Су-
довий контроль за виконанням судових рішень; ХІІ-1 Провадження 
у справах про оскарження рішень третейських судів та про видачу 
виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів; 
VІІІ Про визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні; 
ІХ Відновлення втраченого судового провадження; Х Провадження 
у справах за участю іноземних осіб; ХІ Прикінцеві та перехідні по-
ложення.
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– Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання юрис-
дикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ» 
01.03.2013 № 3 та ін.

Питання про те, чи є джерелом цивільного процесуального права 
постанови Пленуму Верховного Суду України, залишається диску-
сійним. Пленум Верховного Суду України має право давати 
роз’яснення з питань застосування чинного законодавства, у тому 
числі і з питань цивільного процесу. І хоча ці роз’яснення мають ви-
ключне значення для судової практики, їх не можна визнати джере-
лами цивільного процесуального права з формальних підстав.

8.  Рішення Конституційного Суду України 
з питань цивільного процесу та їх значення

Правовий статус Конституційного Суду України визначається 
ст. ст. 147–153 Конституції України та законом України «Про Консти-
туційний Суд України»

Специфічними джерелами цивільного процесуального права є рі-
шення Конституційного Суду України. Вищий авторитет Конститу-
ційного Суду України, його верховенство в судовій системі держави 
забезпечується переконливістю аргументації, яка проводиться Судом, 
у своїх рішеннях, обґрунтованістю юридичних висновків і послідов-
ністю правових позицій, тобто власної практики. Цей авторитет ви-
значається також тим, що у відповідності до ст. 151-2 Конституції 
України рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом Укра-
їни, є обов’язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені. Це 
дає підстави стверджувати, що рішення Конституційного Суду Укра-
їни, тобто акти тлумачення конституційних положень, безумовно, 
можливо віднести до джерел права, якщо їх розуміти як систему 
факторів і соціальних явищ, які виступають як певний процес право-
творення та застосування права.

Особливістю рішень Конституційного Суду України є те, що вони 
є джерелами права України з тієї точки зору, що, вирішуючи питання 
про відповідність Конституції України (конституційність) законів та 
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Розумний строк судового розгляду оцінюється у кожному конкрет-
ному випадку з урахуванням чотирьох критеріїв, якими є: 1) склад-
ність справи; 2) важливість для заявника питання, що розглядається; 
3) поведінка заявника; 4) поведінка державних органів. Сплив строку 
розпочинається з моменту порушення справи в суді і закінчується 
повним виконанням рішення суду.

Обов’язковість виконання рішень суду випливає із прецедентної 
практики ЄСПЛ, як гарантія того, що остаточне рішення суду не може 
не виконуватися на шкоду одній зі сторін. При цьому виконання рі-
шення суду розглядається як завершальна стадія судового процесу, 
на яку поширюється перебіг розумного строку.

12.  Наука цивільного процесуального права

Наука цивільного процесуального права вивчає однойменну 
галузь права, тобто цивільне процесуальне право. Однак цим не 
вичерпується її предмет. До нього включаються також явища, що 
мають міцний зв’язок з цивільним процесуальним правом, що об-
умовлює неможливість їх пізнання без врахування існуючої 
пов’язаності. У зв’язку з цим можна виділити наступні елементи: 
теорія та методологія науки цивільного процесуального права; ци-
вільне процесуальне право як галузь права та його окремі інститути; 
нормативно-правові джерела цивільного процесуального права; 
наукові поняття, теорії, концепції та історія їх формування; міжна-
родний цивільний процес, порівняльне правознавство; судова прак-
тика. Крім того традиційно наука цивільного процесуального права 
вивчає діяльність не лише суду, але й інших органів (третейського 
суду, нотаріату тощо). Тому предмет можна розуміти в широкому 
сенсі як такий, що охоплює судову та несудові форми захисту ци-
вільних прав, свобод та інтересів.

Таким чином, наука цивільного процесуального права включає 
комплекс спеціальних знань, у межах та за допомогою яких здійсню-
ється теоретико-прикладне дослідження функціонування судової 
влади, правосуддя у цивільних справах та інших форм захисту ци-
вільних прав, свобод та інтересів.
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17.  Принцип пропорційності  
в цивільному процесі

Принцип пропорційності належить до загальновизнаних принци-
пів міжнародного права, що відбиває необхідність дотримання необ-
хідного балансу інтересів при втручанні держави у приватноправову 
сферу. Принцип пропорційності спрямований на забезпечення розум-
ного балансу приватних і публічних інтересів у сфері відправлення 
правосуддя у цивільних справах, відповідно до чого під час розгляду 
справи у порядку цивільного судочинства та ухваленні рішення 
у справі цілі обмежень прав людини повинні бути істотними, а засо-
би їх досягнення – обґрунтованими і мінімально обтяжливими для 
осіб, чиї права обмежуються.

Зазначений принцип широко використовується ЄСПЛ при пере-
вірці правомірності обмежень прав людини на рівні національних 
правопорядків. Так, у справі «Окалан проти Турції» ЄСПЛ зазначив, 
що усій ЄКПЛ притаманний пошук справедливого балансу між ви-
могами загального інтересу суспільства та вимогою захисту особис-
тих фундаментальних прав. При цьому, при дослідженні правомір-
ності обмежень прав людини ЄСПЛ застосовується так званий тест 
на пропорційність, що включає в себе декілька складових, зокрема 
з’ясування: 1) чи передбачені обмеження прав людини, що мали міс-
це, законом; 2) якою була мета обмеження відповідних прав; 3) чи 
була встановлена мета обмеження прав людини легітимною; 4) чи 
були застосовані обмеження співмірні із такою метою і чи не пору-
шився при цьому баланс приватних інтересів конкретної особи та 
загального публічного інтересу.

Неодноразово оцінці на відповідність принципу пропорційності 
піддавалися обмеження осіб у праві на доступ до суду, передбачено-
го п. 1 ст. 6 ЄКПЛ. З цього приводу ЄСПЛ зазначав, що обмеження 
особи у доступі до суду, що застосовуються державою, є неправо-
мірними, якщо вони не мають легітимної мети, якщо відсутнє пропор-
ційне співвідношення між застосованими засобами обмеження та 
поставленою метою, та якщо обмеження взагалі позбавляє особу 
права на захист, тобто коли відсутні не лише судові, однак і альтер-
нативні способи захисту зазначеного права. Так, у справі «Наталія 
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складні. Простими юридичними фактами визнаються такі, де для 
виникнення правовідносин достатньо однієї обставини, а складни-
ми – декілька. Подія є приводом для вчинення юридичної дії. Вона 
самостійно юридичним фактом не виступає.

25.  Склад суду.  
Підстави для відводу суддів

Розгляд цивільних справ у судах першої інстанції провадиться 
одноособово суддею, який є головуючим і діє від імені суду. У ви-
падках, передбачених Цивільним процесуальним кодексом, розгляд 
справ в суді першої інстанції провадиться колегією у складі одного 
судді і двох народних засідателів, які при здійсненні правосуддя ко-
ристуються всіма правами судді (мова іде, зокрема, щодо справ про 
обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної 
особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної 
особи; визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення 
її померлою; усиновлення; надання особі психіатричної допомоги 
в примусовому порядку; обов’язкову госпіталізацію до протитубер-
кульозного закладу (ст. 234 ЦПК).

Розгляд цивільних справ у судах апеляційної інстанції провадить-
ся колегією у складі трьох суддів, головуючий з числа яких визнача-
ється в установленому законом порядку. Цивільні справи у суді каса-
ційної інстанції розглядаються колегією у складі не менше трьох 
суддів. Цивільні справи у Верховному Суді України розглядаються 
колегіально. Під час перегляду у зв’язку з нововиявленими обстави-
нами суд діє в такому самому складі, в якому вони були постановлені 
(одноособово або колегіально).

Визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної спра-
ви здійснюється автоматизованою системою документообігу суду під 
час реєстрації відповідних документів за принципом вірогідності 
з урахуванням кількості справ, що перебувають у провадженні суддів, 
заборони брати участь у перегляді рішення для судді, який брав участь 
в ухваленні судового рішення, про перегляд якого ставиться питання, 
перебування суддів у відпустці, на лікарняному, у відрядженні та за-
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