
Принципи  

цивільного провадження, 

спрямовані на 

вдосконалення 

функціонування 

   системи правосуддя 



Принцип 1 
          1. Судове провадження зазвичай має складатися з не більш ніж двох судових 

засідань: перше засідання може бути попереднім слуханням підготовчого 
характеру, а в  ході другого засідання можуть представлятися докази, 
заслуховуватись аргументи сторін і, якщо це можливо, виноситись рішення. Суд 
має вживати заходів для того, щоб всі дії, необхідні для проведення другого 
засідання, проводилися вчасно і щоб затримки в принципі не дозволялися, окрім 
випадків виникнення нових фактів або за інших виняткових і важливих обставин. 

 

           2. До будь-якої сторони мають застосовуватися санкції, якщо вона, отримавши 
відповідне повідомлення від суду, не вдається до процесуальних дій у строки, 
встановлені законом або судом. Залежно від обставин такі санкції можуть включати 
позбавлення права на процесуальну дію, відшкодування завданих збитків чи 
витрат, накладення штрафу і відмову від розгляду справи. 

 

           3. Суд має бути в змозі викликати свідків і накладати відповідні санкції 
(штрафи, відшкодування збитків тощо) в разі неявки свідків без поважних причин. 
За відсутності свідка суд має вирішити, чи слухання має продовжуватися без 
заслуховування його свідчень. Для полегшення порядку слухання показань свідків 
слід за відповідних обставин передбачити використання таких сучасних технічних 
засобів, як телефонний або відеозв’язок. 

 

           4. Якщо призначений судом експерт не представляє свою доповідь чи 
безпідставно її затримує, до нього мають бути застосовані відповідні санкції. Вони 
можуть набути форми зменшення гонорару, відшкодування витрат чи збитків або 
дисциплінарних заходів, вжитих судом або професійною організацією, в залежності 
від обставин. 



Принцип 2 

           1. Якщо сторона починає відверто необґрунтоване провадження, суд має бути 
наділений повноваженням постановляти рішення по справі у спрощеному порядку 
і, якщо це доречно, накладати на цю сторону штраф або виносити рішення про 
відшкодування збитків, завданих іншій стороні. 

 

           2. Коли в ході судового провадження сторона поводиться недобросовісно і явно 
зловживає процедурою з очевидною метою затягти провадження, суд має бути 
наділений повноваженнями або невідкладно винести рішення по суті справи, або 
застосувати санкції, такі як накладення штрафу, відшкодування завданих збитків 
або позбавлення права на процесуальну дію; в особливих випадках суд має бути у 
змозі стягнути судові витрати з адвоката. 

 

           3. Професійним організаціям адвокатів слід запропонувати передбачити 
дисциплінарні санкції у випадках, коли якийсь з їхніх членів діяв у способи, 
описані в попередніх параграфах. 



Принцип 3 

                 Суд має, принаймні в ході попереднього засідання, а якщо це можливо, то і в 
усьому перебігу провадження, відігравати активну роль у забезпеченні швидкого 
здійснення провадження із додержанням прав сторін, включаючи право на рівне 
ставлення. Зокрема, суд має бути наділений proprio motu повноваженнями 
вимагати від сторін необхідних роз’яснень; вимагати від сторін особистої явки; 
торкатись питань права; вимагати свідчень, принаймні у випадках, коли йдеться 
не лише про інтереси сторін у справі; контролювати процес отримання свідчень; 
виключати з провадження свідків, чиї можливі свідчення не матимуть відношення 
до справи; обмежувати кількість свідків по конкретній обставині у справі, якщо 
кількість свідків виявляється завеликою. Такі повноваження мають здійснюватися 
в межах предмета судового провадження. 



Принцип 4 

                Суд, принаймні в першій інстанції, слід наділити повноваженнями 

вирішувати з огляду на характер справи і за винятком випадків, коли зазначене 

чітко передбачене законом, чи провадження має здійснюватися письмово або усно, 

або в обидва ці способи. 

 



Принцип 5 

              За винятком випадків, коли закон передбачає інакше, позови сторін, їхні 

подання щодо позовної давності, заперечення по справі та, в принципі, свідчення 

сторін мають надаватися на якомога ранньому етапі провадження і в будь-якому 

випадку до закінчення його попереднього етапу, якщо такий етап має місце. При 

розгляді апеляційної скарги суд зазвичай не враховує факти, які не були 

представлені суду першої інстанції, окрім випадків, якщо: 

 

          а) при розгляді справи судом першої інстанції ці факти не були відомі; 

 

          b) особа, яка представляє ці факти, не була стороною провадження в суді першої 

інстанції; 

 

          с) існує якась особлива підстава для визнання таких фактів. 



Принцип 6 

        Судове рішення має бути постановлене в кінці провадження або якомога 

скоріше по його завершенні. Рішення суду має бути якомога стислим. Воно може 

містити посилання на будь-яку норму права, але має з певністю вирішити всі 

питання, пов’язані з претензіями сторін. 



Принцип 7 

                Слід вживати заходів задля відвернення зловживань засобами правового 

захисту після постановлення судового рішення. 



Принцип 8 
           1. Більш того, слід запровадити конкретні правила чи звід правил, які 

прискорюватимуть розв’язання спорів: 

 

     а) у невідкладних справах; 

 

     b) у справах, які стосуються незаперечного права, претензій щодо відшкодування 
завчасно оцінених збитків та у випадках подання позову на невеликі суми; 

 

     с) у зв’язку з дорожньо-транспортними пригодами, трудовими спорами, 
відносинами між орендодавцем і орендатором житла і деякими питаннями 
сімейного права, зокрема встановленням і переглядом розміру аліментів. 

 

           2. З цією метою можна застосовувати один чи кілька з таких заходів: спрощені 
методи започаткування судового провадження; відмова від судових засідань, 
проведення лише одного слухання або залежно від обставин проведення 
попереднього слухання; здійснення лише усного провадження чи провадження 
лише на письмі залежно від обставин; заборона або обмеження деяких заперечень і 
роз’яснень; гнучкіші правила надання свідчень; відмова від перерв у слуханнях або 
проведення засідання лише з короткими перервами; призначення судового 
експерта ex officio або за клопотанням сторін на початку провадження, якщо це є 
можливим; активна позиція суду у веденні справи, виклику свідків та 
заслуховуванні свідчень. 

           

           3. Такі конкретні правила або звід правил можуть залежно від обставин бути 
обов’язковими, застосовуватися за клопотанням однієї зі сторін або потребувати 
згоди всіх сторін. 



Принцип 9 

              Судовим органам належить мати в своєму розпорядженні найсучасніші 

технічні засоби задля здійснення правосуддя за найбільш сприятливих для його 

ефективності умов, зокрема шляхом полегшення доступу до різних джерел права, а 

також пришвидшення відправлення правосуддя. 



Форми судочинства, 

 запропоновані проектом 
нового ГПК: 



Наказне провадження  

 це стягнення на підставі судового наказу; 

 тільки за вимогами про стягнення грошової 
заборгованості за договором, укладеним у 
письмовій (в тому числі електронній) формі, 
якщо сума вимоги не перевищує 100 розмірів 
мінімальної заробітної плати; 

 форму провадження (наказне чи спрощене) 
обирає заявник 

 розглядається протягом 10 днів з дня 
надходження без судового засідання та виклику 
заявника та боржника; 

 судовий наказ оскарженню в апеляційному 
порядку не підлягає, але може бути скасований в 
порядку, передбаченому цим Розділом. 



Позовне провадження  

          Позовне провадження ініціюється шляхом подання позовної заяви.  

          Суд відкриває провадження у справі та визначає, в порядку якого провадження  (позовного чи 
спрощеного позовного) буде розглядатися справа 

          Спрощене позовне провадження: 

 

 ініціюється за клопотанням позивача у позовній заяві, відповідач має право протягом двох днів з 
дня вручення ухвали заявити про необхідність розгляду справи в загальному порядку позовного 
провадження; 

 

 розглядаються вимоги про стягнення грошових коштів, якщо ціна позову не перевищує 1000 
розмірів мінімальної заробітної плати; 

 

 за згодою сторін у порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка 
інша справ, віднесена до юрисдикції господарського суду, за встановленими винятками; 

 

 строк розгляду справи – не більше 60 днів з дня відкриття провадження у справі, підготовче 
засідання не проводиться; 

 

 справа розглядається без повідомлення сторін, лише за наявними у справі матеріалами, за 
відсутності клопотання сторін про інше; 

 

 суду не викликає свідків, не бере до уваги показання свідка, які суперечать іншим доказам;  

 

 ініціатива  судді у застосуванні процедури спрощеного провадження відсутня, водночас, суддя 
може дійти висновку про недоцільність розгляду справи в порядку спрощеного позовного 
провадження.  



Підготовче провадження 

 завданням є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних 
правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу, 
з'ясування заперечень проти позовних вимог, визначення обставин 
справи, які підлягають встановленню, зібрання відповідних доказів, 
вирішення відводів, вчинення інших дій з метою забезпечення розгляду 
справи по суті; 

 

 проводиться протягом 60 днів з дня відкриття провадження у справі; 

 

 підготовче засідання розпочинається не пізніше ніж через 30 днів з дня 
відкриття провадження у справі; 

 

 якщо під час підготовчого засідання вирішені усі необхідні питання, за 
письмовою згодою всіх учасників розгляд справи по суті може бути 
розпочатий у той же день після закінчення судового засідання. 



Врегулювання спору за 

участю судді 

 питання вирішується у підготовчому засіданні, якщо до його закінчення сторони 
подали спільну заяву про таке врегулювання; 

 

 не допускається у спорах (справах), у визначених випадках; 

 

 здійснюється у формі спільних та/або закритих нарад; 

 

 строк – 30 днів з дня постановлення ухвали про проведення мирного врегулювання 
спору за участі судді; 

 

 у разі припинення процедури з підстав подання заяви про припинення процедури 
стороною, закінчення строку врегулювання спору, за ініціативою судді у разі 
затягування сторонами справа передається на розгляд іншому судді 



Колективний  
(масовий, груповий) позов  

               Колективний (масовий, груповий) позов як інститут може стати 

дієвим механізмом з розвантаження суддів та судів, прискорення 

судового захисту прав та законних інтересів значної кількості осіб, 

зменшення фінансового навантаження на учасників. 


