
Лекція 4 

з дисципліни Цивільний процес  

Спеціальність: 081 Право 

 

Тема лекції 1.4.  Представництво у цивільному процесі та інші учасники судового процесу. 

Процесуальні строки 

План 

1. Поняття «представництво в цивільному процесі», його зміст та види. 

2. Представник у цивільному процесі та його правовий статус. 

3. Договірне представництво. Довіреність. 

4. Поняття «процесуальні строки», їх види та порядок обчислення. 

 

 

Самостійна робота: 

1. Поняття «законні представники», їх призначення. Особливості участі у справі 

неповнолітніх осіб, віком від 14-ти до 18-ти років, а також осіб, цивільну дієздатність 

яких обмежено. 

2.  Обмеження повноважень представника на вчинення певної процесуальної дії. 

3. Особливості представництва в суді юридичної особи  

4. Повноваження представника та відмова від представництва. 

5. Форми участі у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право 

захищати права, свободи та інтереси інших осіб.  

6. Роль Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини при розгляді цивільних 

справ. 

7. Підстави порушення справ у суді для захисту прав та інтересів інших осіб. 

8. Секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, спеціаліст, 

перекладач, особа, котра надає правову допомогу, як учасники цивільного процесу. 

9. Завдання органів прокуратури в цивільному процесі. Підстави, процесуальні форми та 

види участі прокурора в цивільному процесі. 

10. Мета і підстави участі у цивільному процесі органів державної влади, місцевого 

самоврядування та окремих громадян, які захищають права інших осіб. 

11. Цивільна процесуальна правосуб’єктність органів та осіб, яким надано право вступати 

у процес. 

12. Процесуальні форми участі: надання висновку з окремих питань; порушення цивільної 

справи в суді 

13. Обчислення, зупинення та продовження процесуальних строків.Наслідки пропуску 

процесуального строку. 

14. Призупинення та переривання процесуальних строків. 
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1. Поняття  «представництво в цивільному процесі», його зміст та види 

Поняття "представництво" можна розглядати у 3 значеннях: як цивільний процесуальний 

інститут; як правовідносини за участю представника; як діяльність представника. 

Відповідно до Глави 4 § 2 ЦПК визначено порядок здійснення представництва в цивільних 

справах. Відподіно до ст.237 ЦК представництво - це правовідношення, в якому одна сторона 

(представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона 

представляє. 

Представництво в цивільному процесі — це процесуальна діяльність, яка відбувається у 

межах правовідношення між представником та судом, однієї особи (представника) від імені та в 

інтересах іншої особи (яка бере участь у справі), що здійснюється з метою захисту та охорони 

прав, свобод та інтересів у суді особи, яку представляють, і надання допомоги суду в 

установленні дійсних прав і обов'язків осіб, які беруть участь у справі.  

Представництво як інститут цивільного процесуального права — це сукупність 

процесуальних норм, що регулюють правовідносини. 

Основною метою процесуального представництва є захист та охорона прав, свобод та 

інтересів осіб, які беруть участь у справі. А надання правової допомоги є самостійною 

процесуальною діяльністю, що здійснюється особою, яка є фахівцем у галузі права і за законом 

має право на надання правової допомоги. 

Об'єктом правовідносин між представником і судом є захист, охорона (в окремому 

провадженні) порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних та 

юридичних осіб, інтересів держави у цивільному процесі. 

http://www.rada.kiev.ua/
http://www.court.gov.ua/
www.scourt.gov.ua
//www.minjust.gov.ua/ukr_notar
http://www.nau.ua/
https://mkm.zk.court.gov.ua/sud0707


Цивільне процесуальне представництво - це такі юридичні відносини, за якими одна особа - 

представник виконує на підставі повноваження, наданого йому законом, статутом, положенням 

або договором, процесуальні дії в цивільному судочинстві на захист прав і охоронюваних 

законом інтересів іншої особи, державних і громадських інтересів. 

Цивільний процесуальний представник - це особа, яка здійснює процесуальні дії від імені та в 

інтересах довірителя. 

Сторона, третя особа, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в 

інтересах іншої особи, може брати участь у судовому процесі особисто (самопредставництво) 

та (або) через представника (частина перша статті 58 ЦПК України). 

Особиста участь у справі особи не позбавляє її права мати в цій справі представника. 

Юридична особа незалежно від порядку її створення бере участь у справі через свого 

керівника, члена виконавчого органу, іншу особу, уповноважену діяти від її імені відповідно до 

закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) (самопредставництво юридичної 

особи), або через представника. 

Держава, територіальна громада беруть участь у справі через відповідний орган державної 

влади. 

Договірне (добровільне) представництво виникає на підставі добровільно укладеного 

договору доручення, трудового договору, членства в громадській організації та з інших підстав. 

Воно може здійснюватися адвокатами, юрисконсультами та іншими працівниками підприємств, 

установ, організацій; уповноваженими організацій, яким надано право захищати права й 

інтереси інших осіб; співучасниками та іншими особами, які допущені судом до виконання 

функцій представника. 

Законне (необхідне, обов'язкове) процесуальне представництво виникає на підставі закону, 

адміністративного чи судового акта за наявності таких юридичних фактів як спорідненість, 

усиновлення, встановлення опіки чи піклування тощо. Воно здійснюється батьками, опікунами, 

піклувальниками. (ст. 59 ЦПК).  

Громадське представництво - це представництво, що здійснюється уповноваженими 

громадських організацій у справах членів своїх організацій, а також інших громадян, права та 

інтереси яких захищають ці організації. Підставою виникнення представництва є факт вступу 

(прийому) у громадську організацію, що у силу закону і у відповідності зі своїм статутом 

зобов'язана надавати юридичну допомогу своїм членам. 

Так, представляти інтереси працівників у суді мають право профспілки і їхні об'єднання. 

Стаття 1 Закону України від 15 вересня 1999 року "Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності"1 закріплює, що профспілка - це добровільна неприбуткова громадська організація, 

що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) 

діяльності (навчання).  

Правом здійснення процесуального представництва в цивільному судочинстві наділені також 

уповноважені організацій, яким їх статутом чи положенням надано право представляти 

інтереси членів цих організацій, — у справах членів цих організацій (ст. 60 ЦПК). Такими є 

громадські організації, якими відповідно до Закону від 16 червня 1992 р. «Про об'єднання 

громадян» будуть об'єднання громадян, створені для задоволення та захисту своїх законних 

соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших 

спільних інтересів (ст.3).  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15


 2.  Представник у цивільному процесі та його правовий статус 

Представник у цивільному судочинстві покликаний виконувати дві функції: 

- захищати права та інтереси осіб, які беруть участь у справі (здійснювати правозаступництво);  

- представляти таких осіб, бути їх повіреними (здійснювати процесуальне представництво). 

  Правовідносини, що складаються між представником і особою, яку він представляє 

(довірителем), представником і судом, у цивільному процесі мають різний галузевий характер.  

Представник — це особа, наділена повноваженням здійснювати процесуальні дії в 

інтересах і від імені особи, яку представляють. Процесуальним представником можуть бути 

фізичні та юридичні особи. Представник має бути дієздатним. 

Ознаки  процесуального представництва:   

-по-перше, юридична заінтересованість представника в кінцевому результаті розглянутої 

цивільної справи; 

 -по-друге, наявність ряду процесуальних прав, що забезпечують здійснення представницьких 

функцій і дають можливість впливати на розвиток процесу;  

-по-третє, наявність процесуальних обов'язків і відповідальності за невиконання 

процесуальних обов'язків. 

Відповідно до ст. ст. 58 – 62 ЦПК України, сторона, третя особа, а також особа, якій 

законом надано право звернутися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь у 

судовому процесі особисто (само представництво) та (або) через представника; юридична особа 

бере участь у справі через свого керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти 

від її імені відповідно до закону, статуту , положення (самопредставництво юридичної особи), 

або через представника; представником у суді може бути адвокат або законний представник; 

повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим 

відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

Процесуальний представник діє у цивільному процесі від імені і в інтересах іншої особи у 

межах наданих нею повноважень. 

Процесуальне законодавство (ст.15 ЦПК) містить статтю «Правнича допомога», 

відповідно до якої представництво в суді як вид правничої допомоги здійснюється виключно 

адвокатом (професійна правнича допомога). 

Одна й та сама особа може бути одночасно представником декількох позивачів або 

декількох відповідачів або декількох третіх осіб на одній стороні, за умови відсутності 

конфлікту інтересів між ними (частина четверта статті 60 ЦПК України). 

Довіреності або інші документи, які підтверджують повноваження представника і були 

посвідчені в інших державах, повинні бути легалізовані в установленому законодавством 

порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України. 

Особи, які не можуть бути представниками: 

- особа, яка бере участь у справі як секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, 

перекладач та свідок або є помічником судді, який розглядає справу; 

- особа, яка у цій справі представляє або представляла іншу особу, інтереси якої у цій 

справі суперечать інтересам її довірителя; 

- судді, прокурори, слідчі, працівники підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність, крім випадків, коли вони діють від імені відповідного органу, що є стороною 

або третьою особою в справі, чи як законні представники (стаття 61 ЦПК України). 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%B2_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96:_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0,_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%E2%80%99%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8,_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0,_%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0,_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%E2%80%99%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15


Представництво адвокатами захисту інтересів учасників судового провадження 

запроваджено Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)» № 1401-VIII від 02.06.2016р., що набрав чинності 30.09.2016р. 

Так, відповідно до ст. 1312 Конституції України для надання професійної правничої 

допомоги в Україні діє адвокатура. Частиною 3 цієї статті встановлено, що виключно адвокат 

здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення. 

Згідно із Перехідними положеннями Конституції України запровадження представництва 

виключно адвокатами здійснювалось поетапно: 

- з 1 січня 2017 р. у Верховному Суді та судах касаційної інстанції; 

- з 1 січня 2018р. у судах апеляційної інстанції; 

- 3 1 січня 2019р. у судах першої інстанції. 

ЦПК України містить винятки щодо представництва в суді: 

- у трудових спорах; 

- спорах щодо захисту соціальних прав (право на отримання пенсій та соціальних виплат, 

житло, охорону здоров’я, медичну допомогу, відпочинок, тощо). 

- щодо виборів та референдумів; 

- у малозначних спорах; 

- стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом 

недієздатними чи дієздатність яких обмежена. 

Відтак, з 1 січня 2019р. представництво інтересів у судах всіх інстанцій, що 

спеціалізуються на розгляді господарських, цивільних та адміністративних справ здійснює: 

-фізичної особи – адвокат; 

-юридичної особи – адвокат або її керівник або член виконавчого органу, уповноважений діяти 

від імені юридичної особи відповідно до закону, статуту, положення. 

 

3.Договірне представництво, підстави його виникнення та припинення. Довіреність. 

 

Договірне представництво за ступенем обов’язковості є добровільним і 

факультативним, тобто не обов’язковим, але для його виникнення необхідне волевиявлення 

особи, яка потребує представництва.  

 Договірне представництво виникає на підставі добровільно укладеного договору 

доручення, трудового договору, а на думку окремих вчених і з членства в громадській 

організації та інших підстав.  

Суб’єктами договірного представництва є адвокати, юрисконсульти та інші працівники 

підприємств, установ, організацій, у справах цих юридичних осіб, окремі громадяни-

представники інтересів сторін і третіх осіб у суді – один з співучасників за дорученням інших 

співучасників та інші особи, які допущені судом до виконання функцій представника. 

Деякі вчені до суб’єктів договірного представництва відносять і уповноважених профспілок 

та інших громадських організацій.  

Справи юридичних осіб ведуть у суді їх органи, що діють у межах повноважень, наданих їм 

законом, статутом чи положенням, або їх представники – юрисконсульти, інші співробітники 

або адвокати .  

Громадське представництво полягає у тому, що в силу статуту, положення про громадську 

організацію вона може представляти у суді інтереси членів цієї організації. Так, професійні 

спілки мають право представляти інтереси своїх членів і захищати їх трудові, соціально-

економіні права та інтереси.  



Повноваження адвокатів визначається договором доручення, укладеним з довірителем на 

ведення цивільної справи в суді. В ньому встановлюється обсяг і характер повноважень для 

представника, інші права і обов'язки сторін договору. Наявність договору доручення надає 

адвокату (представнику) повноваження вчиняти від імені довірителя всі процесуальні дії, які 

може вчиняти сам довіритель як сторона, яка бере участь в конкретній цивільній справі. 

Повноваження адвоката також можуть посвідчуватись ордером адвокатського об’єднання. До 

ордера адвоката обов'язково додається витяг із договору, у якому зазначаються повноваження 

адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних дій. 

Витяг засвідчується підписом сторін договору.  

Повноваження представника – це те коло прав і обов'язків, які покладаються на нього. При 

договірному представництві повноваження представника визначаються самою особою, яку 

представляють. Представництво, яке ґрунтується на договорі доручення, може здійснюватися 

за довіреністю. Зміст договору доручення і довіреності розкривається в Цивільному кодексі 

України й науці цивільного права.  

Згідно зі ст. 44 ЦПКУ загальне доручення означає наявність у представника права вчиняти 

від імені особи, яку він представляє, усі процесуальні дії, що їх має право вчиняти зазначена 

особа. А якщо особа, що представляється, не довіряє вчиняти певну або певні процесуальні дії 

представникові, вона повинна зробити відповідні застереження у довіреності .  

Згідно ст. 62 ЦПК довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою 

особою, уповноваженою на це установчими документами, з засвідченням печаткою цієї 

юридичної особи.  

Довіреність фізичної особи повинна бути посвідчена нотаріально або посадовою особою 

організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на службі, стаціонарному 

лікуванні чи за рішенням суду, або за місцем його проживання. 

Відповідно до ст. 62 ЦПК повноваження представників сторін та інших осіб, які беруть 

участь у справі, мають бути засвідчені такими документами:  

1) довіреністю фізичної особи;  

2) довіреністю юридичної особи або документами, що засвідчують службове становище і 

повноваження її керівника;  

3) свідоцтвом про народження дитини або рішенням про призначення опікуном, піклувальником 

чи охоронцем спадкового майна. 

Довіреність — це письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для 

представництва перед третіми особами.  

Вимоги до довіреності: 1) вона може бути виконана лише у письмовій формі; 2) вона має 

містити необхідні реквізити: вказівку на суб'єкти, місце, дату видачі тощо; якщо довіритель 

бажає, у довіреності можуть бути зазначені обмеження повноважень; 4) довіреність на 

вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють, 

безпосередньо суду. 

Якщо строк дії у довіреності не зазначений, вона зберігає силу до її припинення. Але 

довіреність, видана в порядку передоручення, не може діяти довше, ніж основна довіреність, 

на підставі якої вона видана. У кожному разі дата видачі довіреності є її обов'язковою умовою. 



Повноваження керівника юридичної особи засвідчуються документами, що посвідчують 

його службове становище (посвідченням, копією наказу про призначення на посаду тощо). 

Органи юридичної особи можуть бути одноосібними (директор, президент) і колективними 

(загальні збори, наглядова рада, правління тощо). Орган юридичної особи визначається або 

законом та іншим нормативно-правовим актом, або засновницькими документами. Якщо орган 

юридичної особи визначений у засновницьких документах, для підтвердження повноважень 

представника необхідне пред'явлення суду відповідних документів. 

На відміну від договірних представників для підтвердження законними представниками своїх 

повноважень батьки (усиновлювачі) пред'являють суду свідоцтво про народження дитини, 

опікуни і піклувальники — рішення про призначення опікуном, піклувальником чи охоронцем 

спадкового майна. 

Відповідно до ст. 248 ЦК представництво за довіреністю припиняється у разі: 

1. закінчення строку довіреності; 

2. скасування довіреності особою, яка її видала; 

3. відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю; 

4. припинення юридичної особи, яка видала довіреність; 

5. припинення юридичної особи, якій видано довіреність; 

6. смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною 

або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності; 

7. смерті особи, якій видано довіреність, оголошення її померлою, визнання її 

недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності. 

4.Поняття «процесуальні строки», їх види та порядок обчислення. 

Для виконання завдань цивільного судочинства важливим є не тільки встановлення 

порядку правосуддя у цивільних справах, але й меж здійснення судочинства та його етапів 

(стадій), в тому числі щодо вчинення процесуальних дій учасниками цивільного процесу. Адже 

надзвичайно важливо, щоб цивільне судочинство здійснювалось не лише правильно, але й 

своєчасно. Саме задля досягнення цієї мети і спрямоване існування цивільних процесуальних 

строків. При цьому існування та чітке їх дотримання є не лише гарантією здійснення 

учасників процесу їх суб'єктивних процесуальних прав, але й запорукою ефективності 

здійснення цивільного судочинства. 

Процесуальний строк - це проміжок часу, встановлений законом або судом, у який суд та 

особи, які беруть участь у справі, та інші учасники процесу вчиняють певні процесуальні дії, 

передбачені ЦПК, в результаті вчинення яких настають певні правові наслідки.  

Процесуальні строки, незалежно від того, встановлені вони законом чи призначені судом, 

обчислюються роками, місяцями, днями, годинами. Строк може бути визначеним вказівкою на 

подію, яка повинна неминуче настати і до настання якої можна виконати передбачену нормою 

процесуального права конкретну процесуальну дію. 



Цивільний процесуальний строк - встановлений в нормах цивільного процесуального закону 

та/або судом і обчислюваний роками, місяцями або днями проміжок часу, який визначається 

точними календарними датами чи вказівкою на подію, що повинна неминуче настати, і з яким 

або до якого ЦПК пов’язує можливість або необхідність вчинення судом і учасниками 

цивільного процесу процесуальних дій, а його закінчення (пропущення) може мати негативні 

наслідки для осіб, які беруть участь у справі. 

Перебіг процесуальних строків, їх початок і закінчення визначається ст. 123 ЦПК залежно 

від того, чи обчислюються вони роками, місяцями або днями. Строк, обчислюваний роками, 

закінчується у відповідні місяць і число останнього року строку. А строк, обчислюваний 

місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку. 

Класифікація процесуальних строків: 

1) за способом (порядком) встановлення строки поділяються на: встановлені законом;  

встановлені судом. 

Законом встановлюються процесуальні строки для здійснення процесуальних дій судом, 

особами, які беруть участь у справі, та особами, які сприяють суду у здійсненні правосуддя (або 

особами, які не беруть участі у справі). Строки для вчинення процесуальних дій судом 

встановлюються тільки законом. 

Судом встановлюються процесуальні строки, які передбачені для здійснення 

процесуальних дій особами, які беруть участь у справі, та особами, які не беруть участі у 

справі. 

У статті 121 ЦПК вжито термін «розумний строк», у який мають розглядатися справи 

судом. Тобто строки, передбачені ст.120 ЦПК, є невизначеними та суд сам на свій розсуд їх 

вирішує. Проте водночас законодавець для таких строків встановлює певні обмеження, які 

своєю чергою дисциплінуватимуть суд. У статті 120 ЦПК, крім терміна «розумний строк» 

зазначається, що цей строк, не повинен бути більшим двох місяців з дня відкриття провадження 

у справі, а щодо справи про поновлення на роботі та стягнення аліментів - одного місяця. 

Значення процесуальних строків: 

Як суд, так і інші учасники цивільного процесу повинні дотримуватись процесуальних 

строків, оскільки їх порушення призводить до негативних наслідків як для осіб, які беруть 

участь у справі, так і для суду. Якщо суд не дотримується процесуальних строків, це може 

призвести до затягування розгляду справи. Такі дії судді можуть викликати застосування до 

останнього дисциплінарної відповідальності. Якщо суд не може розглянути справу своєчасно з 

поважних причин, у ЦПК передбачено інститут зупинення провадження у справі.  

Процесуальні строки забезпечують своєчасний розгляд справи, тим самим є 

процесуальною гарантією реалізації особами права на судовий захист, тобто їх встановлення 

законом або судом сприяє захисту прав та інтересів осіб, які беруть участь у справі, у розумні 

строки, тобто з мінімальною втратою часу. 



Стаття 6 Конвенції про захист прав людини гарантує кожній фізичній або юридичній 

особі право на розгляд судом справи упродовж розумного строку. Треба відзначити, що саме 

порушення права особи на розгляд її справи судом упродовж розумного строку найчастіше стає 

предметом розгляду Європейським судом з прав людини.  

Критерії оцінювання розумності строку розгляду справи - це складність справи, поведінка 

заявника та поведінка органів державної влади (насамперед, суду). Відповідальність держави за 

затягування провадження у справі, як правило, настає в разі нерегулярного призначення 

судових засідань, призначення судових засідань з великими інтервалами, затягування при 

переданні або пересиланні справи з одного суду до іншого, невжиття судом заходів для 

дисциплінування сторін у справі, свідків, експертів, повторного направлення справи на 

додаткове розслідування чи новий судовий розгляд. 

Довга тривалість розгляду справи може бути визнана розумною, якщо сама справа є 

складною як з фактичного, так і з правового боку. 

 Розумний строк - це сукупність процесуальних строків, встановлених процесуальним 

законом для справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення справи з метою захисту 

порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та 

інтересів юридичних осіб, інтересів держави без необґрунтованих зволікань, перебіг яких 

розпочинається з дня відкриття провадження у справі, а закінчується набранням законної сили 

остаточним рішенням або його виконанням, без втрати його сенсу та можливість досягнення 

практичних цілей заінтересованих осіб. 

Для встановлення розумності строку розгляду конкретної справи у національних судових 

органах Європейський Суд виробив у своїй практиці кілька взаємопов’язаних критеріїв:  

- складність справи; 

- поведінка заявника (тобто особи, яка звернулася до Європейського Суду); 

- поведінка судових та інших державних органів; 

- важливість предмету розгляду для заявника. 

Довга тривалість розгляду справи може бути визнана розумною, якщо сама справа є 

складною як з фактичного, так і з правового боку. 

Затягування строків розгляду спорів може відбуватися також внаслідок несвоєчасного 

проведення судових експертиз. Європейський Суд зобов’язує суддів слідкувати за проведенням 

цих експертиз: “Експерти працюють в межах судового розгляду, який контролюється суддею. 

Він залишається відповідальним за підготовку справи до судового розгляду та швидкий хід 

процесу”.  

Порушенням розумних строків розгляду справ про цивільні права та обов’язки може 

вважатися тривале невиконання судових рішень з вини державних органів. 

 Достатній строк – це складова частина розумного строку, що визначається як проміжок 

часу, мінімальні межі якого є необхідними для всебічного, повного, об’єктивного та 

безпосереднього дослідження наявних у справі доказів судом для ухвалення законного і 

своєчасного рішення у справі. 



Настання чи припинення певного строку завжди тягне певні юридичні наслідки, які 

пов'язані з настанням чи припиненням цивільних процесуальних прав і обов'язків. Тому в 

цивільно-правовій літературі строк зазвичай розглядається як юридичний факт або як один з 

елементів фактичного складу, з яким закон пов'язує настання певних правових наслідків. 

Перебіг цивільного процесуального строку – це послідовна плинність процесуального 

строку, що розпочинається з наступного дня після відповідної календарної дати, або настання 

події, з якими процесуальним законом пов'язано його початок, а закінчується у робочий день, 

що триває до 24 години або до закінчення роботи суду, відповідних місяця і числа останнього 

року строку або відповідного числа останнього місяця строку, якщо він обчислюється роками 

чи місяцями відповідно, або наступного дня після настання події, якщо його закінчення 

пов’язане з подією, яка повинна неминуче настати. 

Для визначення того, чи була розумною тривалість розгляду справи у суді, перш за все, 

Європейський Суд встановлює початок цього строку та його закінчення. 

Перебіг строку у справах про цивільні права та обов’язки відраховується з моменту 

відкриття провадження у справі, а в окремих випадках – і з моменту виникнення права на 

подання позову до суду. 

Обчислення цивільного процесуального строку – це встановлений процесуальним законом 

порядок обрахунку перебігу процесуального строку, який виражається конкретним часовим 

відрізком, що залежить від встановлених процесуальним законом масштабів – днів, місяців, 

років.  

Зупинення процесуальних строків – це повна і тимчасова зупинка перебігу всіх 

процесуальних строків у справі, початок якої пов’язується з настанням передбачених законом 

обставин, що обумовлюють зупинення провадження у справі і які перешкоджають подальшому 

судочинству, а закінчення – винесенням судом ухвали про відновлення провадження у справі, 

після чого перебіг процесуальних строків продовжується. (ст.125 ЦП) 

Поновлення процесуальних строків – це повторне надання судом особам, які беруть участь у 

справі, строку, встановленого процесуальним законом, необхідного для реалізації ними 

втраченого права, пропуск якого відбувся з поважних причин. (ст.127 ЦПК) 

Продовження процесуальних строків – це збільшення судом особам, які беруть участь у 

справі, строку до певної нової дати або події, коли у встановлені судом строки виконати певні 

процесуальні дії неможливо, оскільки виникли обставини, що перешкоджають їх реалізації.(ст. 

127 ЦПК) 

Продовження процесуальних строків можливе в тому разі, коли у призначені судом строки  

(ст. 127 ЦПК) виконати певні процесуальні дії неможливо, оскільки виникли обставини, які 

перешкоджають їх реалізації. Наприклад, суддя запропонував позивачеві додати до позовної 

заяви копію матеріально-правового договору, який підтверджує наявність між сторонами 

спірних правовідносин, визначивши строк для її подачі. Але позивач раптово захворів і у 

визначений строк документ не подав, в зв'язку з чим він може подати заяву, щоб суд продовжив 

строк на його подачу. 



Видом продовження процесуальних строків є допущена судом відстрочка виконання 

рішення. Суд, постановляючи рішення, яким на відповідача покладається виконання певних дій 

і коли зазначені дії можуть бути виконані тільки останнім, встановлює в рішенні строк, 

протягом якого рішення повинно бути виконане (ст. ст.261, 267 ЦПК), а також може визначити 

порядок його виконання, надати відстрочку або розстрочку виконання (ст. 435 ЦПК). 

Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань: 

1.Поняття «процесуально представництва» в цивільному процесі. 

2. Визначте та охарактеризуйтви види представництва у цивільному процесі.  

3. Визначте зміст довіреності на представництво юридичної особи. 

4. Визначте підстави припинення довіреності.    

5. Поняття процесуальних строків і їх значення. 

6. Види процесуальних строків. 

7. Розкрийте зміст поняття «розумний строк» при розгляді цивільної справи. 

8. Наслідки пропуску процесуальних строків. 

9. Обчислення процесуальних строків. 

10. Закінчення процесуальних строків. 

11. Підстви і порядок продовження і поновлення процесуальних строків.  

12. Правові наслідки пропущення процесуальних строків при розгляді цивільних справ. 

 

 

 

Викладач ____________________________Панченко Л.О. 

 

 


