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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСАД  

ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 
 

У роботі здійснено спробу визначення основних засад цивільного судочинства, на підставі 

аналізу наукових поглядів, теоретичних положень та законодавства щодо цієї проблеми. З метою 

узгодження переліку основних засад здійснення судочинства із положенням верховенства права із 

чинного положення ч. 2 ст. 129 Конституції України вилучено поняття «законності» – передусім 

через те, що «законність» є лише одним із невід’ємних елементів верховенства права – того, що 

вже було закріплено вище (у частині першій цієї ж статті), – як керівного принципу здійснення 

правосуддя. Судове рішення, яким закінчується розгляд провадження, може стати об’єктом 

перегляду в суді вищого рівня в апеляційному порядку та подання апеляційної скарги стосовно 

такого рішення не може бути обмежено законом. Водночас законом можуть бути передбачені 

заборони або обмеження стосовно апеляції певних процесуальних рішень суду. Групи принципів 

окремих правових інститутів або стадій процесу існувати не можуть, оскільки нівелюється єдність 

системи принципів цивільного процесуального права, адже інститут є частиною галузі права і 

виділяти для нього окремі принципи немає підстав. 

Ключові слова: засади цивільного судочинства, верховенство права, законність, система 

права, галузі права, міжгалузеві засади, загальні засади. 
 

Постановка проблеми. Цивільне процесуальне право України й врегульоване 

ним цивільне судочинство ґрунтується на демократичних принципах (латиною 

principium – засади, основа). 

В енциклопедичній літературі термін «принцип» формулюється як «те, що 

визначається на ґрунті певної науки, теорії, та певного світогляду, вчення тощо». 
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Засади права характеризуються як провідні, загальні (керівні) положення, ідеї, що 

є базою права, розкривають зміст, суть, скерованість і покликання правового 

регулювання суспільних відносин. Правові засади є тим фундаментом, що визначає 

процедуру виникнення, формування, функціонування і вдосконалення (розвитку) права 

та є важливими домінантами, на яких право має базуватися в усіх його напрямках 

(правотворчість, правозастосування, правоохоронна діяльність). 

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення даної проблеми. В 

юридичних наукових працях питанням окремим аспектам дослідження засад цивільного 

судочинства приділялася увага в працях А. Андрушка, О. Гетманцева, О. Гусак,  

К. Гусарова, І. Ізарової, А. Колодія, В. Комарова, В. Кройтора, Д. Луспеника,  

В. Мамницького, С. Погребняка, Ю. Притики, Й. Резніченка, О. Рожнова, Н. Сакари,  

В. Тертишнікова, О. Ткачука, С. Фурси, Т. Цувіної, О. Шутенко, М. Ясинка та інших 

дослідників. У цих наукових розвідках автори приділяють увагу визначенню поняття, 

сутності принципів цивільного судочинства, дають характеристику окремим із них, 

деталізують певні аспекти системи принципів цивільного судочинства, однак, потрібно 

зазначити, що кількість таких наукових розвідок усе ж залишається незначною. 

Метою статті є вирішення проблемних питань визначення основних засад 

цивільного судочинства. 

На підставі аналізу наукових поглядів, теоретичних положень і законодавства 

досліджуються основні засади цивільного судочинства України. 

Виклад основного матеріалу. Засади цивільного процесуального права 

України – це зафіксовані в його приписах положення та судження людей на цілі та 

задачі цивільного судочинства, організаційну його структуру та процедурне 

функціонування та процесуально-правовий статус учасників судового процесу. 

До принципів цивільного процесу, закріплених Конституцією України [1], 

належать: 

1) публічність (ст. 3, ч. 2 ст. 19 Конституції України); 

2) недоторканність людини (ст. 3, ст. 29 Основного Закону); 

3) верховенство права (ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 129 Конституції України). 

Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» 

[2] закріплено у ч. 1 ст. 129 Основного Закону сучасну вагому засаду, згідно з якою 

здійснення судочинства ґрунтується на принципі верховенства права. Ця підстава є 

потрібною сходинкою в напрямку фактичного утвердження вимоги ч. 1 ст. 8 Конституції 

України. З метою узгодження переліку основних засад здійснення судочинства із 

зазначеним положенням чинного положення ч. 2 ст. 129 Основного Закону вилучено 

поняття «законності» – передусім через те, що «законність» є лише одним із невід’ємних 

елементів верховенства права – того, що вже було закріплено вище (у частині першій 

цієї ж статті), – як керівного принципу здійснення правосуддя [3, с. 8-9]. У тому числі, 

враховано, що міжнародні експерти у висновках щодо тексту змін, підготовлених 

Робочою групою з питань правосуддя та суміжних правових інститутів Конституційної 

Комісії, вказали, що: «…» Законність» являє собою надзвичайно розпливчастий 

масштаб, який у мовному плані відштовхується від (позитивного) «закону», зміст якого 

визначається змінними політичними міркуваннями щодо доцільності. Унаслідок цього 

законність становить лише дуже відносний масштаб. «Верховенство права» у свою 

чергу звертає увагу на фундаментальні, універсальні правові цінності людства: людська 

гідність, свобода, права людини, правова держава, демократична конституція» [4]; 

4) гарантованість і доступність захисту судом свобод і прав громадянина та людини 

(ч. 3 ст. 8, ч. 4 ст. 32, ч. 1, ч. 2 ст. 55, ч. 1 ст. 59, п. 6 ч. 2 ст. 129 Основного Закону); 

5) мова правосуддя – державна (ст. 10 Конституції України). Згідно зі ст. 10 

Основного Закону українська мова є державною в Україні. Країна забезпечує 

функціонування та всебічний розвиток державної мови в усіх галузях громадського 

життя на всіх теренах держави. Уживання мов в нашій державі декларується у 

Конституції України та передбачається законодавством. Згідно зі ст. 12 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» діловодство та судочинство в судах нашої держави 

здійснюється українською мовою. Суди забезпечують право людей на користування 

ними у судочинстві мови, яку вони використовують, чи рідної мови та гарантують 

рівноправність людей у судочинстві за рисою мови. Суди користуються українською 

мовою в ході судового процесу [5]; 

6) недоторканність житла (ст. 30 Основного Закону); 
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7) таємниця телеграфної кореспонденції, телефонних розмов, листування й іншої 

кореспонденції (ст. 31 Конституції України); 

8) захист сімейного та приватного життя людини (ст. 32 Основного Закону); 

9) участь суспільства для охорони прав людей (ст. 36 Конституції України); 

10) реалізація судочинства виключно судами (ст. 124 Основного Закону); 

11) участь громадськості у реалізації судочинства через присяжних та народних 

засідателів (ст. 124 Конституції України); 

12) обов’язковість рішень судів до виконання на всіх теренах нашої держави та їх 

проголошення судами іменем України (ч. 5 ст. 124, п. 9 ч. 2 ст. 129 Основного Закону); 

13) спеціалізація і територіальність структури системи судів загальної юрисдикції 

(ст. 125 Конституції України); 

14) імунітет та незалежність суддів (ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 129 Основного Закону) – 

незалежність передбачає обов’язкове підпорядкування закону, що саме і гарантує 

законність у діяльності суддів; незалежність означає: 

– незалежність їх від впливу окремих громадян, засобів масової інформації, 

громадських формувань, посадових або службових осіб, органів місцевого 

самоврядування й органів державної влади; 

– суди мають бути незалежними від вищих судових гілок, а судді – від інших 

суддів і голови суду; 

15) реалізація судочинства професійними суддями та у передбачених законом 

випадках присяжними та народними засідателями (ст. 127 Конституції України); 

16) призначуваність і виборність суддів (ст. 128 Основного Закону); 

17) рівноправність усіх учасників процесу перед судом та законом (п. 1 ч. 2 

ст. 129 Конституції України); 

18) свобода в наданні сторонами судові своїх доказів та у доказуванні перед 

судом їх переконливості та змагальність сторін (п. 3 ч. 2 ст. 129 Основного Закону); 

19) повне фіксування судового процесу технічними засобами та його гласність 

(п. 6 ч. 2 ст. 129 Конституції України); 

20) розумні строки судового розгляду справи (п. 7 ч. 2 ст. 129 Основного Закону); 

21) гарантування права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом 

випадках – на касаційне оскарження судового рішення (п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституції 

України) закріплено Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)». 

Запропонована нова редакція положення щодо забезпечення права на апеляційний 

перегляд та касаційне оскарження мінімізує наявні у попередній редакції ризики 

розширеного тлумачення на рівні закону винятків із цього правила, що спричиняє 

обмеження конституційного права особи на оскарження судового рішення. 

Нова редакція цього положення дає змогу гарантувати особі право на перегляд 

справи судом принаймні один раз – в апеляційному порядку. До того ж, йдеться не про 

надання можливості оскаржувати будь-яке судове рішення, а лише про перегляд справи 

загалом – тобто справи, стосовно якої суд ухвалив рішення по суті спору або стосовно 

іншого (що не має характеру юридичного спору) питання, яке віднесене законом до 

компетенції суду. 

Отже, судове рішення, яким закінчується розгляд провадження, може стати 

об’єктом перегляду в суді вищого рівня в апеляційному порядку та подання апеляційної 

скарги стосовно такого рішення не може бути обмежено законом. Водночас законом 

можуть бути передбачені заборони або обмеження стосовно апеляції певних 

процесуальних рішень суду. 

Щодо забезпечення права на касаційне оскарження, то Європейський суд з прав 

людини неодноразово зазначав у своїх рішеннях, що «одним із фундаментальних 

аспектів верховенства права є принцип юридичної визначеності, який передбачає повагу 

до принципу res judicata – принципу остаточного характеру судового рішення. Цей 

принцип наголошує, що жодна зі сторін не має права вимагати перегляду остаточного та 

обов'язкового судового рішення лише через те, що вона переслідує мету домогтися 

нового слухання справи та нового її вирішення. Повноваження вищих судових органів 

стосовно перегляду мають реалізовуватись для виправлення судових помилок та 

недоліків судочинства, але не для здійснення нового судового розгляду. Перегляд не 

повинен фактично підміняти собою апеляцію, а сама можливість існування двох точок 

зору на один предмет не є підставою для нового розгляду. Винятки із цього принципу 
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можуть мати місце лише за наявності підстав, обумовлених обставинами важливого та 

вимушеного характеру» (рішення у справі «Пономарьов проти України» [6], заява 

№ 3236/03, п. 40; див. також рішення у справі «Рябих проти Росії», заява № 52854/99, 

п. 52 [7]). 

Тому встановлення законом виняткових підстав для касаційного оскарження у тих 

випадках, коли таке оскарження є дійсно необхідним, дасть змогу побудувати ефективну 

судову систему, що гарантуватиме особі право на остаточне та обов’язкове судове 

рішення [3, с. 9–10]; 

22) обов’язковість рішення суду (п. 9 ч. 2 ст. 129 Основного Закону); 

23) реалізація судочинства судом присяжних, колегією суддів або суддею 

одноособово (ч. 4 ст. 129 Конституції України) тощо. 

Далі розглянемо основні засади (принципи) цивільного процесу. 

1. Верховенство права. При розгляді справ суди повинні дотримуватися положення 

про верховенство права. Суди здійснюють правосуддя відповідно до Основного Закону 

України, законів України, міжнародних договорів, ратифікованих Україною. 

2. Рівноправність усіх учасників судового процесу перед судом і законом, пошана 

достоїнства та честі. Суд повинний шанувати достоїнство та честь усіх учасників 

судового процесу і чинити правосуддя на підставах їх рівноправності перед правосуддям 

і законодавством незалежно від місця проживання, майнового стану, статі, соціального 

та етнічного походження, релігійних, політичних та інших переконань, кольору шкіри, 

раси, мовних та інших якостей. 

3. Повне фіксування судового процесу засобами техніки і його публічність та 

гласність. Будь-хто може бути присутнім у відкритому судовому процесі. Забороняється 

вимагати будь-які документи, крім посвідчуючого особу документа, від особи, яка хоче 

перебувати у судовому процесі. Особи, які хочуть перебувати у судовому процесі, 

допускаються до зали судових засідань до початку судового процесу чи під час перерви. 

У судах правосуддя здійснюється публічно й усно, крім передбачених Цивільного 

процесуального кодексу України [8] (далі – ЦПК України) випадків. Особа не може бути 

позбавлена права на повідомлення про місце, день і час розгляду власного провадження 

чи обмежена у праві одержання у суді письмового чи усного повідомлення про наслідки 

розгляду його судового провадження. У особи, яка не є учасником провадження, є 

повноваження на доступ до рішень суду за встановленою законом процедурою. 

4. Змагальність учасників справи. Цивільний процес провадиться на засадах 

змагальності учасників справи. У сторін є однакові повноваження стосовно реалізації 

всіх процедурних повноважень, установлених законом. Кожен учасник справи 

зобов’язаний довести факти, що є вагомими для провадження й на які він спирається як 

на основу власних вимог чи спростовувань, крім випадків, передбачених ЦПК України. 

Будь-який учасник справи несе небезпеку отримання результатів, пов’язаних із 

вчиненням ним процедурних діянь. 

5. Диспозитивність. Провадження розглядає суддя не інакше як за заявою особи, 

поданою згідно із ЦПК України, у межах заявлених нею вимог та на основі доказів, 

наданих сторонами чи витребуваних суддею у випадках, передбачених ЦПК України. У 

цивільному судочинстві збирання доказів не є обов’язком судді, крім випадків, 

передбачених ЦПК України. Суддя має повноваження збирати докази, що відносяться 

до предмета позову, зі своєї ініціативи тільки у разі, коли це потрібно з метою охорони 

неповнолітніх або малолітніх чи осіб з обмеженою дієздатністю, або які визначені судом 

недієздатними, а також в інших випадках, визначених ЦПК України. Сторони 

розпоряджаються власними повноваженнями стосовно предмета позову на свій розсуд. 

Подібні повноваження мають так само особи, в інтересах яких заявлено вимоги, за 

винятком тих осіб, які не мають процесуальної дієздатності. Суддя притягує певну особу 

або певний орган, яким законом надано повноваження охороняти інтереси, свободи та 

права інших осіб, якщо діяння законного представника не відповідають інтересам особи, 

яку він представляє. 

6. Пропорційність. У межах, передбачених ЦПК України, суддя встановлює 

процес реалізації правосуддя у судочинстві згідно з положенням пропорційності, 

зважаючи на: величину судових витрат, пов’язаних із певними процедурними діяннями, 

час, потрібний для скоєння тих або інших діянь, важливість здійснення судочинства для 

учасників справи; складність справи; ціну спору; особливості предмета позову; 

забезпечення розумного балансу серед публічних і приватних інтересів; задачі 
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цивільного процесу, тощо. 

7. Обов’язковість рішення суду. Рішення суду, що набуло чинності, є 

обов’язковим для виконання усіма громадянами та службовими чи посадовими особами, 

організаціями, установами, підприємствами, органами місцевого самоврядування й 

органами державної влади і підлягає застосування на всій території України, а у 

випадках, встановлених міжнародними нормативно-правовими актами, ратифікованих 

нашою державою, – і за її межами. Невиконання судових рішень є основою для 

відповідальності, передбаченої законом. Обов’язковість судових рішень не обмежує 

особу, яка не брала участі у провадженні, права звернутися до суду, якщо прийнятим 

рішенням суду зачіпаються його інтереси, свободи або права. 

8. Гарантування можливості на апеляційний перегляд справи. Сторони, а так само 

особа, яка не брала участі у провадженні, якщо суддя ухвалив рішення про його 

обов’язки і (чи) інтереси, свободи, права, мають повноваження на апеляційне 

оскарження рішення суду. 

9. Гарантування права на касаційне оскарження судового рішення у випадках, 

встановлених законом. Сторони, а так само особа, яка не брала участі у провадженні, 

якщо суддя ухвалив рішення про його обов’язки і (чи) інтереси, свободи, права, мають 

повноваження у передбачених випадках законом на касаційний перегляд провадження. 

Не допускається касаційний перегляд судового рішення суду першої інстанції без його 

оскарження в апеляційному порядку. 

10. Раціональність строків розгляду справи судом. Суддя повинен визначати 

розумні терміни для скоєння процедурних діянь. Термін є раціональним, якщо він 

містить час, необхідний, з урахуванням обставин провадження, для скоєння 

процедурного діяння, і відноситься до задач цивільного правосуддя. 

11. Неприпустимість зловживання процедурними повноваженнями. Сторони та їх 

представники зобов’язані сумлінно використовувати процедурні повноваження; 

зловживання процедурними повноваженнями заборонено. 

12. Компенсація судових витрат стороні, на користь якої ухвалене рішення суду. 

Судовий збір покладається на сторони пропорційно величині задоволених вимог позову. 

Інші судові витрати, пов’язані з цивільним судочинством, покладаються у випадку: 

1) часткового задоволення позову – на обидві сторони пропорційно розміру 

задоволених позовних вимог; 

2) відмови в позові – на позивача; 

3) задоволення позову – на відповідача. 

Для вираження характерних ознак засад цивільного процесуального права 

України вони поділяються на види за різними підставами (критеріями). 

Засади цивільного процесуального права України поділяються за дією в системі 

права на: 1) засади правових інститутів; 2) галузеві засади, що характеризують зміст 

певних галузей; 3) міжгалузеві засади, що виражають зміст певних груп галузей; 

4) загальні (загальноправові) засади, що поширюють свою дію на право в цілому та 

характеризують особливості його змісту. 

Погоджуючись із самою можливістю такого підходу, можливо виділити окремі 

принципи правових інститутів (окремих груп норм). Групи принципів окремих правових 

інститутів або стадій процесу існувати не може, оскільки нівелюється єдність системи 

принципів цивільного процесуального права, оскільки 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. 

Традиційний поділ принципів за сферою поширення, або дією в системі права: 

загальноправові, міжгалузеві та галузеві, – видається недостатньо обґрунтованим. У цій 

класифікації заперечення викликає виокремлення групи, що має назву «галузеві 

принципи цивільного процесу». Галузевих принципів цивільного процесуального права, 

як і принципів окремих процесуальних інститутів, не існує. Така позиція 

обґрунтовується тим, що принципи, включені до цієї групи, властиві не лише 

цивільному процесу. Так, принцип диспозитивності, окрім цивільного процесуального 

права, характерний для господарського процесуального права (п. 5 ч. 3 ст. 2, ст. 14 

Господарського процесуального кодексу України [9]), адміністративного судочинства 

(п. 4 ч. 3 ст. 2, ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства України [10]) і 

кримінального процесуального права (п. 19 ч. 1 ст. 7, ст. 26 Кримінального 

процесуального кодексу України [11]). 
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Отже, означені принципи об’єктивно слід відносити до міжгалузевих. Принципи, 

що можливо включити до «галузевої» групи, відсутні взагалі. Принципи цивільного 

процесуального права здебільшого мають міжгалузевий характер, оскільки виявляють 

свою дію і в інших суміжних галузях правового регулювання – судоустрої, 

кримінальному, господарському та адміністративному судочинстві [12, с. 571–572]. 

За формою нормативної регламентації засади цивільного процесуального права 

України поділяються на: 1) визначені законодавством про цивільне судочинство; 

2) конституційні. 

Класифікація принципів цивільного процесу за роллю в регулюванні 

процесуально-правового статусу суб’єктів цивільного процесу, відповідно до якої засади 

цивільного процесуального права розбиваються на такі види: 1) засади, що зумовлюють 

процесуально-правове становище та функціонування суб’єктів правовідносин; 2) засади, 

що визначають статус суду та виконавців. 

За предметом (об’єктом) регулювання засади цивільного процесуального права 

України поділяються на: 1) організаційно-функціональні засади (засади організації 

правосуддя (судоустрою і судочинства)) регулює організацію правосуддя та здійснює 

вплив на порядок його реалізації; 2) функціональні засади (засади, що визначають 

процесуальну діяльність суду (судочинство) й учасників процесу) регулює в основному 

порядок здійснення правосуддя, тобто визначає процесуальну діяльність суду й 

учасників цивільного судочинства; також – на: 1) засади, що характеризують 

процедурну конфігурацію здійснення процедурної діяльності (безперервність, 

безпосередність, усність), 2) принципи, що розкривають сутність процедурних дій 

(об’єктивна істина, диспозитивність та ін.). 

Оцінюючи таку класифікацію, також можна зазначити, що вона має сумнівне 

юридичне (практичне) значення та не є комплексною для встановлення насамперед саме 

системи принципів цивільного судочинства. Запропонована класифікація виходить за 

межі цивільного процесуального права, оскільки розглядає відносини, пов’язані з 

організацією судових органів. 

За значенням засади цивільного процесуального права класифікуються на 

наступні види: 1) фундаментальні (абсолютні) – процесуальний формалізм, суддівське 

керівництво, рівноправність сторін і диспозитивність; 2) конструктивні (відносні) – усі 

інші засади. 

Систематизацію засад цивільного процесуального права можна провадити за 

змішаною підставою, зокрема, за дією в системі права та за конфігурацією 

законодавчого визначення чи за предметом правового регулювання, проте найбільш 

розповсюджене групування засад – за конфігурацією законодавчого передбачення. 

Висновки. Отже, з метою узгодження переліку основних засад здійснення 

судочинства з положенням верховенства права із чинного положення ч. 2 ст. 129 

Конституції України вилучено поняття «законності» – передусім через те, що 

«законність» є лише одним із невід’ємних елементів верховенства права – того, що вже 

було закріплено вище (у частині першій цієї ж статті), – як керівного принципу 

здійснення правосуддя. 

Судове рішення, яким закінчується розгляд провадження, може стати об’єктом 

перегляду в суді вищого рівня в апеляційному порядку та подання апеляційної скарги 

стосовно такого рішення не може бути обмежено законом. Водночас законом можуть 

бути передбачені заборони або обмеження стосовно апеляції певних процесуальних 

рішень суду. 

Групи принципів окремих правових інститутів або стадій процесу не може 

існувати, оскільки нівелюється єдність системи принципів цивільного процесуального 

права, адже інститут є частиною галузі права, і виділяти для нього окремі принципи 

немає підстав. Іншими словами, не можна виділити принципи окремих інститутів, що не 

є характерними для галузі права в цілому. 

Традиційний поділ принципів за сферою поширення, або дією в системі права: 

загальноправові, міжгалузеві та галузеві, – видається недостатньо обґрунтованим. У 

цій класифікації заперечення викликає виокремлення групи, що має назву «галузеві 

принципи цивільного процесу». Галузевих принципів цивільного процесуального 

права, як і принципів окремих процесуальних інститутів, не існує. Така позиція 

обґрунтовується тим, що принципи, які включаються до цієї групи, властиві не лише 

цивільному процесу. Так, принцип диспозитивності, окрім цивільного процесуального 
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права, характерний для господарського процесуального права (п. 5 ч. 3 ст. 2, ст. 14 

Господарського процесуального кодексу України), адміністративного судочинства 

(п. 4 ч. 3 ст. 2, ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства України) і кримінального 

процесуального права (п. 19 ч. 1 ст. 7, ст. 26 Кримінального процесуального кодексу 

України).  

Отже, означені принципи об’єктивно мають бути віднесені до міжгалузевих. 

Принципи, що можуть бути додані до «галузевої» групи, відсутні взагалі. Принципи 

цивільного процесуального права в основному мають міжгалузевий характер, оскільки 

виявляють свою дію і в інших суміжних галузях правового регулювання – судоустрої, 

кримінальному, господарському та адміністративному судочинстві. 
 

Список використаних джерел 

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР (з наступними змінами). 

Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. 

2. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) : Закон України від 

2 червня 2016 р. № 1401-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 28. Ст. 532. 

3. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції 

України (щодо правосуддя)» від 25 листопада 2015 р. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ 

webproc4_2?pf3516=3524&skl=9. 

4. Лухтерхандт О. Експертний висновок з приводу пропозицій робочої групи з питань 

судочинства щодо перегляду Конституції України (текст станом на 6 липня 2015 року). Люнебурґ 

(ФРН). 2015. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=3524&skl=9. 

5. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII 

(з наступними змінами). Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст. 545. 

6. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Пономарьов проти України» (Заява 

№ 3236/03). Страсбург, 3 квітня 2008 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_434#Text. 

7. Решение Европейського суда по правам человека по делу «Рябых против России» 

(Заявление № 52854/99). Страсбург, 24 липня 2003 р. URL: 

http://www.echr.ru/documents/doc/new/003.htm. 

8. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV. Відомості 

Верховної Ради України. 2004. № 40–41, 42. Ст. 492. 

9. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. № 1798-XII 

(з наступними змінами). Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. Ст. 56. 

10. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. № 2747-IV. 

Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35–36, № 37. Ст. 446. 

11. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. 

Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9–10, № 11–12, № 13. Ст. 88. 

12. Кройтор В. А. Принципи цивільного судочинства та їх система : проблеми сучасної 

теорії і практики : монографія. Харків: Право, 2020. 672 с. 

Надійшла до редакції 06.11.2021 
 

References 

1. Konstytutsiya Ukrayiny [Constitution of Ukraine] vid 28.06.1996. № 254k/96-VR. Vidomosti 

Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 1996. № 30, art. 141. [in Ukr.]. 

2. Pro vnesennya zmin do Konstytutsiyi Ukrayiny (shchodo pravosuddya) [On amending the 

Constitution of Ukraine (concerning justice)] : Zakon Ukrayiny vid 02.06.2016. № 1402-VIII. Vidomosti 

Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2016. № 28, art. 532. [in Ukr.]. 

3. Poyasnyuvalna zapyska do proektu Zakonu Ukrayiny «Pro vnesennya zmin do Konstytutsiyi 

Ukrayiny (shchodo pravosuddia)» [Explanatory note to the draft Law of Ukraine «On amending the 

Constitution of Ukraine (concerning justice)»] vid 25.11.2015 . URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/ 

pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=3524&skl=9. [in Ukr.]. 

4. Lukhterkhandt O. Ekspertnyy vysnovok z pryvodu propozytsiy robochoyi hrupy z pytan 

sudochynstva shchodo perehlyadu Konstytutsiyi Ukrayiny (tekst stanom na 6 lypnia 2015 roku) [Expert 

opinion on the proposals of the working group on judicial proceedings to revise the Constitution of 

Ukraine (text as of July 6, 2015)]. Liuneburg (FRN). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/ 

pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=3524&skl=9. [in Ukr.]. 

5. Pro sudoustriy i status suddiv [On the judiciary and the status of judges] : Zakon Ukrayiny vid 

02.06.2016. № 1401-VIII. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2016. № 31, art. 545. [in Ukr.]. 

6. Rishennya Yevropeyskoho sudu z prav lyudyny u spravi «Ponomarov proty Ukrainy» 

[Judgment of the European Court of Human Rights in the case of Ponomarev v. Ukraine] (Zayava 

№ 3236/03). Strasburh, 03.04.2008. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_434#Text. [in Ukr.]. 

7. Resheniye Yevropeyskogo suda po pravam cheloveka po dyelu «Ryabykh protiv Rossii» 

[Judgment of the European Court of Human Rights in the case of Ryabykh v. Russia] (Zayavleniye 

№ 52854/99). Strasburh, 24.07.2003. URL : http://www.echr.ru/documents/doc/new/003.htm. [in Russ.]. 

8. Tsyvilnyy protsesualnyy kodeks Ukrayiny [Civil Procedure Code of Ukraine] vid 18.03.2004. 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2021. № 4 

ISSN 2078-3566 125 

№ 1618-IV. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2004. № 40–41, 42, art. 492. [in Ukr.]. 

9. Hospodarskyy protsesualnyy kodeks Ukrayiny [Commercial Procedural Code of Ukraine] vid 

06.11.1991. № 1798-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1992. № 6, art. 56. [in Ukr.]. 

10. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny [Code of Administrative Procedure of 

Ukraine] vid 06.07.2005. № 2747-IV. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2005. № 35–36, № 37, 

art. 446. [in Ukr.]. 

11. Kryminalnyy protsesualnyy kodeks Ukrayiny [Criminal Procedural Code of Ukraine] vid 

13.04.2012. № 4651-VI. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2013. № 9–10, № 11–12, № 13, art. 88. [in 

Ukr.]. 

12. Kroytor, V. A. (2020) Pryntsypy tsyvilnoho sudochynstva ta yikh systema : problemy 

suchasnoyi teoriyi i praktyky [Principles of civil justice and their system: problems of modern theory and 

practice] : monohrafiya. Kharkiv: Pravo. 672 p. [in Ukr.]. 
 

ABSTRACT 

Vladislav Kutsenko, Tetyana Leonenko, Olha Shyian. Problematic issues of civil justice 

principles. An attempt has been made to determine the basic principles of civil proceedings, based on 

the analysis of scientific views, theoretical positions and legislation on this issue. In order to reconcile 

the list of basic principles of judicial proceedings with the provisions of the rule of law from the 

current provisions of Part 2 of Article 129 of the Constitution of Ukraine removed the concept of 

«legality» – primarily because «legality» is only one of the integral elements of the rule of law – what 

has already been enshrined above (in the first part of the same article) – as a guiding principle of 

justice. A judicial decision ending with consideration proceedings may become an object of viewing in 

a higher level court in appeal and submitting an appeal against such a decision may not be limited by 

law. At the same time, the law may provide prohibitions or restrictions on appeals of certain 

procedural court decisions. Groups of principles of individual legal institutions or stages of the process 

cannot exist, because the unity of the system of principles of civil procedural law is leveled, because 

the institution is part of the field of law, and there are no grounds to allocate separate principles for it. 

In other words, it is impossible to identify the principles of individual institutions that are not specific 

to the field of law as a whole. 

The traditional division of principles by scope, or action in the legal system: common law, 

intersectoral and sectoral – seems insufficiently justified. In this classification, the objection is caused 

by the separation of the group, which is called «sectoral principles of civil procedure». There are no 

sectoral principles of civil procedural law, as well as the principles of individual procedural 

institutions. This position is justified by the fact that the principles included in this group are inherent 

not only in civil proceedings. Thus, the principle of dispositiveness, in addition to civil procedural law, 

is characteristic of commercial procedural law (paragraph 5 of Part 3 of Article 2, Article 14 of the 

Commercial Procedural Code of Ukraine), administrative proceedings (paragraph 4 of Part 3 of 

Article 2, Article 9 of the Code of Administrative Procedure of Ukraine) and criminal procedural law 

(paragraph 19 of Part 1 of Article 7, Article 26 of the Criminal Procedure Code of Ukraine). Therefore, 

these principles should be objectively applied to intersectoral. There are no principles that can be 

included in the «industry» group at all. The principles of civil procedural law are mainly cross-sectoral 

in nature, as they have their effect in other related areas of legal regulation – the judiciary, criminal, 

commercial and administrative proceedings. 

Keywords: principles of civil proceedings, rule of law, legality, system of law, branches of law, 

intersectoral principles, general principles. 

 

 

  


