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правовідносин. В різні часи багатої творчої діяльності ним досліджува
лись поняття та зміст права власності, договорів з умовами довічного 
утримання, питання житлового права [1). У випадку порушення, оспо
рювання або невизнання матеріального цивільного права чи охоронюва- 
ного законом інтересу кожна особа мас право у встановленому цивільним 
процесуальним законодавством звернутись до суду за їх захистом.

Завданням цивільного судочинства, відповідно до ч. 1 ст. 2 Цивіль
ного процесуального кодексу України в новій редакції (надалі -  ЦПК 
України), визначено справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд 
і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, 
невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, 
прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Оновлення Верхо
вною Радою нашої держави цивільного процесуального законодавства 
України стало можливим як з причини реалізації положень судово-право
вої реформи на засадах верховенства права, так і у зв’язку з необхідніс
тю вдосконалення процедур захисту суб’єктивних цивільних прав у по
зовному провадженні цивільного судочинства.

Вказане провадження, на відміну від наказного та, зокрема, окремо
го, зазнало значних змін і доповнень. Перш за все слід відмітити наяв
ність такого різновиду нового виду процесуальних документів, як пись
мові заяви учасників цивільної справи. До першої групи відносяться 
заяви по суті справи. Ними є позовна заява; відзив на позовну заяву; 
відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову 
або відзиву. Кожен із цих процесуальних документів має законодавчо- 
закріплений зміст. Строк їх подачі встановлюється судом.

Заяви з процесуальних питань (заяви, клопотання і заперечення) від
носяться до другої групи письмових заяв учасників справи. Завдяки ним 
учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, по
яснення, міркування щодо процесуальних питань.

Вітчизняний законодавець у оновлених нормах цивільного процесу
ального права продовжив відхід від класичного розуміння стадій цивіль
ного процесу, ступеню їх обов’язковості та послідовності. При розгляді 
цивільних справ за правилами ЦПК України починаючи з часу набрання 
чинності вказаним нормативним актом навряд чи можна говорити про 
наявність обов’язкових та факультативних стадій цивільного процесу 
в цілому. Пояснюється такий висновок структурою судового розгляду 
окремих категорій цивільних справ, в тому числі і позовного проваджен- 
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нм. Так, підготовче провадження визнається обов’язковим при розгляді 
зазначених справ (ч. З ст. 189 ЦПК України), на відміну від раніше ді
ючих норм цивільного процесуального права. З іншого боку, при роз
гляді позовних справ у порядку спрощеного провадження підготовче 
засідання не проводиться, а суд розглядає такі справи без повідомлення 
сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь- 
якої зі сторін про інше.

Принциповою новелою розгляду цивільних справ в порядку позо
вного провадження слід визнати закріплену на законодавчому рівні 
можливість врегулювання спору за участі судді. Воно проводиться за 
наявності згоди сторін та до початку розгляду справи по суті. Виключен
ням з цього правила є випадки, якщо у розгляд справи вступила третя 
особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору.

Орган законодавчої влади при прийнятті ЦПК України залишив поза 
увагою можливість нормативного закріплення (обов’язкового чи факуль
тативного) такої підстави зупинення провадження по справі, як немож
ливість розгляду тієї чи іншої цивільної справи до розв’язання подібних 
правовідносин міжнародною судовою установою, юрисдикція якої ви
знана Україною. Разом з тим, процесуально-правова регламентація на
брання рішенням суду законної сили залишає також поза увагою зміст 
ос гаточності судового рішення. За наявності цієї ознаки судового рішен
ня , за правилами ст. 151-1 Конституції України, Конституційний Суд 
України вирішує питання про відповідність Конституції України (кон- 
ституційність) закону України за конституційною скаргою особи, яка 
вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі 
закон України суперечить Конституції України. Однак цивільне проце
суальне законодавство, як і кодекси інших процесуальних галузей права, 
не дає відповіді на питання про зміст остаточності судового рішення як 
акту правосуддя.
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