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Умовні скорочення:

ВР України — Верховна Рада України;
ЄДДР — Єдиний державний демографічний реєстр;
ЄСЗПЛ — Європейський суд з прав людини;
ЄСІТС — Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система .

 Розділ 1. Загальні положення 

Глава 1
Основні положення

1. Повноваження суду (судді)

Права Обов’язки Заборони

1. Згідно ст.1, ч.1,ст.5,6 Кодексу, 
цивільне судочинство 
(правосуддя) здійснюється судом в
порядку передбаченому цим 
Кодексом.

1. Згідно ч.2 ст.2 Кодексу, суд 
зобов’язаний керуватися 
завданням цивільного 
судочинства, яке превалює на 
будь-якими іншими міркуваннями 
в судовому процесі. 
_____
Так за ч.1 ст.2 Кодексу, завданням 
цивільного судочинства є 
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.

1. Згідно ч.4 ст.3 Кодексу, суду 
заборонено застосовувати закон, 
який не має зворотної дії в часі: 
встановлює нові обов’язки, 
скасовує чи звужує права, належні
учасникам судового процесу, чи 
обмежує їх використання.

2. Згідно ч.2 ст.5 Кодексу, у 
випадках, якщо закон або договір 
не визначають ефективного 
способу захисту порушеного, 
невизнаного або оспореного 
права, свободи чи інтересу особи, 
яка звернулася до суду, суд 
відповідно до викладеної в позові 
вимоги такої особи може 
визначити у своєму рішенні такий 

2. Суд зобов’язаний 
дотримуватися основних засад 
(принципів) цивільного 
судочинства, передбачених ч.3 ст.2
Кодексу, під час здійснення 
цивільного судочинства.

2. Згідно ч.1 ст.5 Кодексу, 
здійснюючи правосуддя, суду для 
захисту прав, свобод та інтересів 
осіб, державних та суспільних 
інтересів, забороняється 
порушувати спосіб захисту, 
визначений законом або 
договором.
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спосіб захисту, який не суперечить
закону.

3. Згідно ч.3 ст.7 Кодексу, суд 
може видалити із зали судових 
засідань осіб, які перешкоджають 
веденню судового засідання, 
здійсненню прав або виконанню 
обов’язків учасників судового 
процесу або судді, порушують 
порядок у залі суду.

3. Згідно ч.1 ст.3 Кодексу, суд при 
здійсненні цивільного 
судочинства, зобов’язаний 
дотримуватися Конституції 
України, цього Кодексу, ЗУ “Про 
міжнародне приватне право”, 
законів України, що визначають 
особливості розгляду окремих 
категорій справ, а також 
міжнародних договорів, згода на 
обов’язковість яких надана ВР 
України.

3. Згідно ч.2 ст.5 Кодексу, у 
випадках, якщо закон або договір 
не визначають ефективного 
способу захисту порушеного, 
невизнаного або оспореного 
права, свободи чи інтересу особи, 
яка звернулася до суду, суд 
відповідно до викладеної в позові 
вимоги такої особи визначає у 
своєму рішенні такий спосіб 
захисту, який суперечить закону.

4. Згідно ч.5 ст.7 Кодексу, суд дає 
дозвіл на проведення трансляції 
судового засідання.

4. Згідно ч.2 ст.3 Кодексу, суд, під 
час здійснення правосуддя, 
зобов’язаний застосовувати 
правила міжнародного договору 
України, згода на обов’язковість 
якого надана ВР України, у тому 
випадку, якщо вони відрізняються 
від правил, передбачених цим 
Кодексу.

4. Згідно ч.1 ст.6 Кодексу, суду 
заборонено зневажити честь і 
гідність усіх учасників судового 
процесу і здійснювати правосуддя 
з порушенням засад їх рівності 
перед законом і судом незалежно 
від раси, кольору шкіри, 
політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, етнічного та 
соціального походження, 
майнового стану, місця 
проживання, мовних та інших 
ознак.

5. Згідно ч.9 ст.7 Кодексу, суд 
ухвалою може оголосити 
засідання закритим повністю або 
закритою його частиною.

5. Згідно ч.3.ст.3 Кодексу, суд 
зобов’язаний здійснювати 
провадження у цивільних справах 
відповідно до законів, чинних на 
час вчинення окремих 
процесуальних дій, розгляду і 
вирішення справи.

5. Згідно ч.1 ст.7 Кодексу, суду 
забороняється здійснювати 
розгляд справи усно і відкрито, з 
порушенням випадків, 
передбачених цим Кодексом.

6. Згідно ч.16 ст.7 Кодексу, суд 
оголошує прилюдно судове 
рішення (повне або скорочене), 
ухвалене у відкритому судовому 
засіданні.

6. Згідно ч.5 ст.4 Кодексу, суд 
зобов’язаний забезпечити кожній 
особі реалізацію права на участь у
розгляді своєї справи, у 
визначеному цим Кодексом 
порядку.

6. Згідно ч.2 ст.7 Кодексу, суду 
забороняється вимагати будь-які 
документи від особи, яка бажає 
бути присутньою у судовому 
засіданні, окрім документа, що 
посвідчує особу.

7. Згідно абз.2 ч.6 ст.10 Кодексу, 
суд має право звернутися до 
Верховного Суду для вирішення 
питання стосовно внесення до 
Конституційного Суду України 
подання щодо конституційності 
закону чи іншого правого акту.

7. Згідно ч.1 ст.5 Кодексу, 
здійснюючи правосуддя, суд 
захищає права, свободи та 
інтереси фізичних осіб, права та 
інтереси юридичних осіб, 
державні та суспільні інтереси у 
спосіб, визначений законом або 
договором.

7. Згідно ч.2 ст.7 Кодексу, суду 
забороняється допускати до залу 
судового засідань, осіб які 
бажають бути присутніми у 
судовому засіданні в інший 
проміжок часу, окрім часу до 
початку або під час перерви 
розгляду справи.

8. Згідно ст.11 Кодексу, суд 
визначає в межах, встановлених 
цим Кодексом, порядок здійснення
провадження у справі відповідно 

8. Згідно ч.1 ст.6 Кодексу, суд 
зобов’язаний поважати честь і 
гідність усіх учасників судового 
процесу і здійснювати правосуддя 

8. Згідно ч. 4 ст.7 Кодексу, суду 
забороняється видавати окремий 
дозвіл особам, присутнім в залі 
судового засідання, представникам
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до принципу пропорційності, 
враховуючи: завдання цивільного 
судочинства; забезпечення 
розумного балансу між 
приватними й публічними 
інтересами; особливості предмета 
спору; ціну позову; складність 
справи; значення розгляду справи 
для сторін, час, необхідний для 
вчинення тих чи інших дій, розмір
судових витрат, пов’язаних із 
відповідними процесуальними 
діями, тощо.

на засадах їх рівності перед 
законом і судом незалежно від 
раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних та інших переконань, 
статі, етнічного та соціального 
походження, майнового стану, 
місця проживання, мовних та 
інших ознак.

засобів масової інформації, які 
проводять у залі судового 
засідання фотозйомку, відео- та 
аудіозапис з використанням 
портативних відео- та 
аудіотехнічних засобів.

9. Згідно ч.2 ст.13 Кодексу, суд має
право збирати докази, що 
стосуються предмета спору, з 
власної ініціативи лише у 
випадках, коли це необхідно для 
захисту малолітніх чи 
неповнолітніх осіб або осіб, які 
визнані судом недієздатними чи 
дієздатність яких обмежена, а 
також в інших випадках, 
передбачених цим Кодексом.

9. Згідно ч.1 ст.7 Кодексу, розгляд 
справ у судах проводиться усно і 
відкрито, крім випадків, 
передбаченим цим Кодексом.

9. Згідно ч.7 ст.7 Кодексу, суду 
забороняється: 1. розглядати 
справи у відкритому судовому 
засіданні, якщо відкритий судовий
розгляд може мати наслідком 
розголошення таємної чи іншої 
інформації, що охороняється 
законом. 2. відхиляти клопотання 
учасників справи стосовно 
розгляди справи у закритому 
засіданні з метою забезпечення 
таємниці усиновлення, 
запобігання розголошенню 
відомостей про інтимні чи інші 
особисті сторони життя або 
відомостей, що принижують їхню 
честь і гідність, а також в інших 
випадках, установлених законом.

10. Згідно ч.2 ст.7 Кодексу, суд 
зобов’язаний  допустити осіб, які 
бажають бути присутніми у 
судовому засіданні до зали 
судових засідань до початку 
судового засідання або під час 
перерви.

10. Згідно ч.8 ст.7 Кодексу, суду 
забороняється оголошувати у 
судовому засіданні особисті 
папери, листи, записи телефонних 
розмов,  звуко — і відеозаписів, 
телеграм та інші види 
кореспонденції без згоди осіб, 
визначених Цивільним кодексом 
України.

11. Згідно ч.7 ст.7 Кодексу, суд 
зобов’язаний розглядати справи у 
закритому судовому засіданні у 
випадках, коли відкритий судовий 
розгляд може мати наслідки 
розголошення таємниці чи іншої 
інформації, що охороняється 
законом, або за клопотанням 
учасників справи з метою 
забезпечення таємниці 
усиновлення, запобігання 
розголошенню відомостей про 
інтимні чи інші особисті сторони 

11. Згідно ч.11. ст.7 Кодексу, суду 
заборонено використання систем 
відеоконференц-зв’язку та 
транслювання перебігу судового 
засідання в мережі Інтернет у 
закритому судовому засіданні.
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життя або відомостей, що 
принижують їхню честь і гідність, 
а також в інших випадках, 
установлених законом.

12. Згідно ч.8 ст.7 Кодексу, суд 
оголошує у судовому засіданні 
особисті папери, листи, записи 
телефонних розмов, звуко — і 
відеозаписів, телеграм та інші 
види кореспонденції лише за 
згодою осіб, визначених 
Цивільним кодексом України.

12. Згідно ч.12. ст.7 Кодексу, суду 
заборонено безпідставно та 
незаконно обмежувати доступ до 
інформації під час судового 
розгляду справи.

13. Згідно ч.9 ст.7 Кодексу, судом 
постановляється ухвала про 
розгляд справи у закритому 
судовому засіданні.

13. Згідно ч.14,15 ст.7 Кодексу, 
суду заборонено здійснювати 
повне фіксування перебігу 
розгляду справи за допомогою 
відео- та (або) 
звукозаписувального технічного 
засобу з порушенням відповідного
порядку передбаченим цим 
Кодексом.

14. Згідно ч.10. ст.7 Кодексу, суд, 
під час розгляду справи та 
вчинення окремих процесуальних 
дій у закритому содовому 
засіданні, зобов’язаний 
попередити учасників справи, а у 
разі необхідності — свідків, 
експертів, спеціалістів та 
перекладачів про обов’язок не 
розголошувати інформацію, для 
забезпечення захисту якої розгляд 
справи або вчинення окремих 
процесуальних дій відбувається в 
закритому содовому засіданні.

14. Згідно ч.16 ст.7 Кодексу, суду 
заборонено оголошувати 
прилюдно судове рішення (повне 
або скорочене), ухвалене у 
відкритому судовому засіданні з 
порушенням порядку визначеному
цим Кодексом.

15. Згідно ч.12 ст.7 Кодексу, якщо 
під час закритого судового 
засідання було встановлено, що 
інформація, для забезпечення 
нерозголошення якої розгляд 
справи або вчинення окремих 
процесуальних дій відбулися в 
закритому судовому засіданні, вже
є публічно доступною або 
обмеження доступу до інформації 
є безпідставним чи не відповідає 
закону, суд постановляє ухвалу 
про подальший розгляд справи у 
відкритому судовому засіданні.

15. Згідно ч.1 ст.8 Кодексу, суду 
забороняється позбавляти права на
інформацію про дату, час і місце 
розгляду особі своєї справи або 
обмежувати її у отриманні в суді 
усної або письмової інформації 
про результати розгляду її справи. 

16. Згідно ч.13 ст.7 Кодексу, суд 
зобов’язаний здійснити розгляд 
справи в порядку письмового 

16. Згідно ч.4. ст.8 Кодексу, у разі 
постановлення судом ухвали про 
розгляд справи у закритому 
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письмового провадження за 
наявними у справі матеріалами, 
якщо цим Кодексом не 
передбачено повідомлення 
учасників справи.

судовому засіданні, суду 
забороняється розкривати 
інформацію щодо справи, окрім 
відомостей про учасників справи, 
предмету позову, дату 
надходження позовної заяви, 
стадії розгляду справи, дату і час 
судового засідання, рух справи з 
одного суду до іншого. 

17. Згідно ч.14. ст.7 Кодексу, суд 
під час розгляду справи в 
судовому засіданні зобов’язаний, в
порядку передбаченим цим 
Кодексом, здійснювати повне 
фіксування його перебігу за 
допомогою відео- та (або) 
звукозаписувального технічного 
засобу, крім випадків, 
передбачених цим Кодексом.

17. Згідно ч.5 ст.8 Кодексу, при 
розкритті інформації щодо справи,
передбаченої частинами третьою 
та четвертою ст.8, суду 
забороняється розголошувати 
наступні відомості: 
1). місце проживання або 
перебування фізичних осіб із 
зазначенням адреси, номерів 
телефонів чи інших засобів 
зв’язку, адреси електронної 
пошти, реєстраційні номери 
облікової картки платника 
податків, реквізити документів, 
що посвідчують особу, унікальні 
номери запису в ЄДДР;
2). реєстраційні номери 
транспортних засобів;
3). номери банківських рахунків, 
номери платіжних карток;
4). інформація, для забезпечення 
захисту якої розгляд справи або 
вчинення окремих процесуальних 
дій відбулися в закритому 
судовому засіданні. 

18. Згідно ч.16 ст.7 Кодексу, суд 
оголошує прилюдно судове 
рішення (повне або скорочене), 
ухвалене у відкритому судовому 
засіданні в порядку, визначеному 
цим Кодексом.

18. Згідно ч.2 ст.9 Кодексу, суду 
забороняється порушувати 
рівність прав учасників судового 
процесу за мовною ознакою.

19. Згідно ч.17. ст.7 Кодексу, якщо 
судовий розгляд проводився в 
закритому судовому засіданні, то 
судом прилюдно оголошується 
лише вступна та резолютивна 
частини рішення, якщо такі 
частини не містять інформації, для
забезпечення захисту якої розгляд 
справи або вчинення окремих 
процесуальних дій проводилися в 
закритому судовому засіданні. 
Якщо вступна та (або) 
резолютивна частини рішення 

19. Згідно ч.1 ст.10 Кодексу, суду 
при розгляді справи забороняється
нехтувати принципом 
верховенства права.
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містять таку інформацію, їх 
оголошення здійснюється в 
закритому судовому засіданні.

20. Згідно ч.1 ст.8 Кодексу, суд 
зобов’язаний надати особі 
інформацію про дату, час і місце 
розгляду її справи та надати усну 
або письмову інформацію про 
результати розгляду її справи.

20. Згідно ч.2 ст.10 Кодексу, суду 
забороняється розглядати справи 
всупереч Конституції України, 
законів України, міжнародних 
договорів, згода на обов’язковість 
яких надана ВР України.

21. Згідно ч.2 ст.8 Кодексу, якщо 
суд вирішив питання про права, 
свободи, інтереси та (або) 
обов’язки осіб, які не брали участі
у справі, але які подали 
апеляційну чи касаційну скаргу на
відповідне судове рішення, то суд 
зобов’язаний надати їм 
можливість ознайомитися з 
матеріалами справи, робити з них 
витяги, знімати копії з документів,
долучених до справи, одержувати 
копії судових рішень в порядку, 
передбаченому цим Кодексом.

21. Згідно ч.3-5 ст.10 Кодексу, суду
забороняється при здійснювати 
правосуддя нехтувати: 
1). правовими актами, прийняті 
відповідним органом на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, 
що встановлені Конституцією та 
законами України;
2.) Конвенцією про захист прав 
людини і основоположних свобод 
1950 року і протоколів до неї та 
практику ЄСЗПЛ;
3). Норми права інших держав у 
разі, коли це передбачено законом 
України чи міжнародним 
договором, згода на обов’язковість
якого надана ВР України.

22. Згідно ч.3 ст.8 Кодексу, суд 
зобов’язаний невідкладно 
оприлюднити на офіційному веб-
порталі судової влади України 
інформацію щодо суду, який 
розглядає справу у відкритому 
судовому засіданні, учасників 
справи та предмета позову, дати 
надходження позовної заяви 
(скарги) чи будь-якої іншої заяви 
або клопотання у справі, у тому 
числі особи, яка подала таку заяву,
вжитих заходів забезпечення 
позову та (або) доказів, стадії 
розгляду справи, місця, дати і часу
судового засідання, руху справи з 
одного суду до іншого.

22. Згідно ч.6 ст.10 Кодексу, суду 
забороняється застосовувати закон
чи інший правовий акт, який 
суперечить Конституції України.

23. Згідно абз.2 ч.5 ст.8 Кодексу, 
відомості які зазначені ч.5 ст.8 та 
не можуть бути оприлюднені, 
судом змінюються літерними або 
цифровими позначеннями.

23. Згідно ч.10 ст.10 Кодексу, суду 
забороняється відмовляти у 
розгляді справи з мотивів 
відсутності, неповноти, нечіткості,
суперечливості законодавства, що 
регулює спірні відносини.

24. Згідно ч.1 ст.9 Кодексу, суди 
зобов’язані здійснювати 
судочинство державною мовою.

24. Згідно ч.2 ст.13 Кодексу, суду 
забороняється збирати докази у 
цивільних справах у випадках не 
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встановлених цим Кодексом.

25. Згідно ч.2 ст.9 Кодексу, суди 
забезпечують рівність прав 
учасників судового процесу за 
мовною ознакою.

26. Згідно ч.3 ст.9 Кодексу, суди 
використовують державну мову в 
процесі судочинства та 
гарантують право учасників 
судового процесу на використання
ними в судовому процесі рідної 
мови або мови, кою вони 
володіють.

27. Згідно ч.1 ст.10 Кодексу, суд 
при розгляді справи керується 
принципом верховенства права.

28. Згідно ч.2 ст.10 Кодексу, суд 
розглядає справи відповідно до 
Конституції України, законів 
України, міжнародних договорів, 
згода на обов’язковість яких 
надана ВР України.

29. Згідно ч.3 ст.10 Кодексу, суд 
застосовує інші правові акти, 
прийняті відповідним органом на 
підставі, в межах повноважень та 
у спосіб, що встановлені 
Конституцією та законами 
України.

30. Згідно ч.4 ст.10 Кодексу, суд 
застосовує при розгляді справ 
Конвенцію про захист прав 
людини і основоположних свобод 
1950 року і протоколи до неї, згоду
на обов’язковість яких надано ВР 
України, та практики ЄСЗПЛ як 
джерело права.

31. Згідно ч.5 ст.10 Кодексу, суд 
застосовує норми права інших 
держав у разі, коли це передбачено
законом України чи міжнародним 
договором, згода на обов’язковість
якого надана ВР України.

32. Згідно ч.6 ст.10 Кодексу, якщо 
суд доходить висновку, що закон 
чи інший правовий акт суперечить
Конституції України, суд 
зобов’язаний не застосовувати 
такий закон чи інший правовий 
акт, а мусить застосувати норми 
Конституцій України як норми 
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прямої дії.

33. Згідно ч.7,8 ст.10 Кодексу, у 
разі невідповідності правового 
акту правовому акту вищої 
юридичної сили, суд застосовує 
норми правового акту вищої 
юридичної сили або у разі 
невідповідності правового акта 
міжнародного договору, згода на 
обов’язковість якого надана ВР 
України, суд застосовує 
міжнародний договір України.

34. Згідно ч.9 ст.10 Кодексу, якщо 
спірні відносини не врегульовані 
законом, суд застосовує закон, що 
регулює подібні за змістом 
відносини (аналогія закону), а за 
відсутності такого — суд виходить
із загальних засад законодавства 
(аналогія права).

35. Згідно ч.10 ст.10 Кодексу, суд 
зобов’язаний розглянути справи 
навіть якщо йому буде здаватися 
що чинне законодавство, що 
регулює спірні відносини - 
відсутнє, є неповним, нечітким чи 
суперечливе.

36. Згідно ч.5 ст.12 Кодексу, суд 
зберігаючи об’єктивність і 
неупередженість:
1). керує ходом судового процесу;
2)  сприяє врегулюванню спору 
шляхом досягнення угоди між 
сторонами;
3). роз'яснює у випадку 
необхідності учасникам судового 
процесу їхні процесуальні права 
та обов’язки, наслідки вчинення 
або невчинення процесуальних 
дій;
4). сприяє учасникам судового 
процесу в реалізації ними прав, 
передбачених цим Кодексом;
5). запобігає зловживанню 
учасниками судового процесу 
їхніми правами та вживає заходів 
для виконання ними їхніх 
обов’язків.

37. Згідно ч.1 ст.13 Кодексу, суд 
розглядає справи не інакше як за 
зверненнями особи, поданим 
відповідно до цього Кодексу, в 
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межах заявлених нею вимог і на 
підставі доказів, поданих 
учасником справи або 
витребуваних судом у 
передбачених цим Кодексом 
випадках.

38. Згідно ч.4 ст.13 Кодексу, суд 
залучає відповідний орган чи 
особу, яким законом надано право 
захищати права, свободи та 
інтереси інших осіб, якщо дії 
законного представника 
суперечать інтересам особи, яку 
він представляє.

39. Згідно ч.2 ст.14 Кодексу, 
зобов’язує суд реєструвати в 
ЄСІТС позовні та інші заяви, 
скарги та інші передбачені 
законом процесуальні документи, 
що подаються до суду і можуть 
бути предметом судового розгляду.

40. Згідно ч.3 ст.14 Кодексу, суддя 
зобов’язаний дотримуватися 
визначенню ЄСІТС, що визначає 
суддю чи колегію суддів для 
розгляду конкретної справи.

41. Згідно ч.5 ст.14 Кодексу, суд 
направляє судові рішення, судові 
повістки, судові повістки-
повідомлення та інші 
процесуальні документи 
учасникам судового процесу на 
офіційні електронні адреси 
учасників справи, вчиняє інші 
процесуальні дії в електронній 
формі із застосуванням ЄСІТС.

42. Згідно ч.7 ст.14 Кодексу, суд за 
відповідною заявою особи про 
надання копії судового рішення у 
паперовій формі, зобов’язаний 
його надати.

43. Згідно ч.9 ст.14 Кодексу,  суд 
проводить розгляд справи за 
матеріалами судової справи в 
електронній формі. Процесуальні 
та інші документи і докази у 
паперовій формі зобов’язаний не 
пізніше трьох днів з дня їх 
надходження до суду перевести в 
електронну форму та долучити до 
матеріалів електронної справи в 
порядку, визначеному 
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Положенням про ЄСІТС.

44. Згідно абз.2 ч.9 ст.14 Кодексу, 
у разі неможливості розгляду 
справи судом в електронній формі 
з технічних причин більше п’яти 
днів, що може перешкодити 
розгляду справи у строки, 
встановлені цим Кодексом, суд 
зобов’язаний невідкладно 
перевести електронні документи 
справи в паперову форму у 
порядку, встановленому 
Положенням про ЄСІТС.

45. Згідно ч.10 ст.14 Кодексу, суд 
зобов’язаний зберігати 
процесуальні та інші документи і 
докази в паперовій формі в 
додатку до справи в суді першої 
інстанції та у разі необхідності 
надати для огляду учасникам 
справи чи суду першої інстанції 
або суду апеляційної чи касаційної
інстанції після надходження до 
них відповідної апеляційної чи 
касаційної скарги.

2. Процесуальні права та обов’язки учасників судового процесу (загальне)

Права Обов’язки Заборони

1. Згідно ч.1 ст.4 Кодексу, кожна 
особа має право в порядку, 
встановленому цим Кодексом, 
звернутися до суду за захистом 
своїх порушених, невизнаних або 
оспорюваних прав, свобод чи 
законних інтересів.

1. Згідно ч.2 ст.2 Кодексу, 
учасники судового процесу 
зобов’язані керуватися завданням 
цивільного судочинства, яке 
превалює на будь-якими іншими 
міркуваннями в судовому процесі. 
_____
Так за ч.1 ст.2 Кодексу, завданням 
цивільного судочинства є 
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.

1. Згідно п.11 ч.3 ст.2 Кодексу, 
учасникам судового процесу, 
заборонено зловживати 
процесуальними правами.

2. Згідно ч.2 ст.4 Кодексу, у 
випадках встановлених законом, 
до суду можуть звертатися органи 
та особи, яким законом надано 

2. Учасники зобов’язані 
дотримуватися основних засад 
(принципів) цивільного 
судочинства, передбачених ч.3 ст.2

2. Згідно ч.2 ст.4 Кодексу, при 
звернені до суду в інтересах інших
осіб або державних чи суспільних 
інтересах, органам та особам 
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право звертатися до суду в 
інтересах інших осіб або 
державних чи суспільних 
інтересах.

Кодексу, під час здійснення 
цивільного судочинства.

забороняється порушувати закон, 
який передбачає випадки їх 
звернення до суду та надання 
таким органам та особам, 
відповідних прав на звернення до 
суду.

3. Згідно ч.4 ст.4 Кодексу, 
сторонам забороняється 
передавати на розгляд 
третейського суду спір, який хоч і 
виникає з цивільних 
правовідносин, але не 
передбачений законом.

Згідно ч.4 ст.4 Кодексу, сторони 
мають право укладати угоду про 
передачу спору на розгляд 
третейського суду. До 
третейського суду за угодою 
сторін може бути переданий будь-
який спір, який виникає з 
цивільних правовідносин, крім 
випадків, передбачених законом.

3. Згідно ч.1 ст.4 Кодексу, у разі 
звернення до суду за захистом 
своїх порушених, невизнаних або 
оспорюваних прав, свобод чи 
законних інтересів, кожна особа 
зобов’язана дотримуватися 
процесуального порядку, 
встановленого цим Кодексом.

4. Згідно ч.3 ст.7 Кодексу, 
забороняється перешкоджати 
веденню судового засідання, 
здійсненню прав або виконанню 
обов’язків учасників судового 
процесу або судді, порушувати 
порядок у залі суду.

3. Згідно ч.1 ст.6 Кодексу, під час 
здійснення правосуддя, учасники є
рівні перед законом і судом та 
мають право на повагу з боку суду
до їх честі і гідності, право вимоги
здійснення судового розгляду 
справи на засадах їх рівності 
перед законом та судом незалежно
від раси, кольору шкіри, 
політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, етнічного та 
соціального походження, 
майнового стану, місця 
проживання, мовних та інших 
ознак. 

4. Згідно ч.4 ст.7 Кодексу, особи 
присутні в залі судового засідання,
представники засобів масової 
інформації, які проводять у залі 
судового засідання фотозйомку, 
відео- та аудіозапис з 
використанням портативних відео-
та аудіотехнічних засобів, 
зобов’язані діяти з урахуванням 
обмежень, встановлених цим 
Кодексом.

5. Згідно ч.6 ст.7 Кодексу, під час 
проведення фотозйомки, 
відеозапису, а також трансляції 
судового засідання, забороняється 
створювати перешкоди у ведені 
засідання і здійснення учасниками
судового процесу їх 
процесуальних прав. 

4. Згідно ч.1 ст.7 Кодексу, розгляд 
справ у судах проводиться усно і 
відкрито, крім випадків, 
передбаченим цим Кодексом. 
_____
Тому учасники судового процесу 
мають право на усний та 
відкритий розгляд справи у 
випадках передбачених законом.

5. Згідно з ч.6 ст.7 Кодексу, під час
проведення фотозйомки, 
відеозапису, а також трансляції 
судового засідання, учасники 
зобов’язані не створювати 
перешкод у ведені засідання і 
здійснення учасниками судового 
процесу їхніх процесуальних прав

6. Згідно ч.8 ст.7 Кодексу, 
учасникам судового процесу 
забороняється оголошувати у 
судовому засіданні особисті 
папери, листи, записи телефонних 
розмов,  звуко — і відеозаписів, 
телеграм та інші види 
кореспонденції без згоди осіб, 
визначених Цивільним кодексом 
України.

5. Згідно ч.2 ст.7 Кодексу, будь-яка 
особа має право бути присутньою 
у відкритому судовому засіданні.

6. Згідно ч.8 ст.7 Кодексу, 
учасники зобов’язані не 
розголошувати особисті папери, 
листи, записи телефонних розмов, 
звуко- і відеозаписів, телеграм та 

7. Згідно ч.10. ст.7 Кодексу, під час
розгляду справи та вчинення 
окремих процесуальних дій у 
закритому содовому засіданні, 
учасникам справи, а у разі 
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інші види кореспонденції без 
згоди осіб, визначених Цивільним 
кодексом України.

необхідності — свідкам, 
експертам, спеціалістам та 
перекладачам забороняється  
розголошувати інформацію, для 
забезпечення захисту якої розгляд 
справи або вчинення окремих 
процесуальних дій відбувається в 
закритому содовому засіданні.

6. Згідно ч. 4 ст.7 Кодексу, особи, 
присутні в залі судового засідання,
представники засобів масової 
інформації можуть проводити у 
залі судового засідання 
фотозйомку, відео- та аудіозапис з 
використанням портативних відео-
та аудіотехнічних засобів без 
отримання окремого дозволу суду, 
але з урахуванням обмежень, 
встановлених цим Кодексом.

7. Згідно ч.10. ст.7 Кодексу, під час
розгляду справи та вчинення 
окремих процесуальних дій у 
закритому содовому засіданні, 
учасники справи, а у разі 
необхідності — свідки, експерти, 
спеціалісти та перекладачі 
зобов’язані не розголошувати 
інформацію, для забезпечення 
захисту якої розгляд справи або 
вчинення окремих процесуальних 
дій відбувається в закритому 
содовому засіданні.

8. Згідно ч.11. ст.7 Кодексу, суду 
заборонено використання систем 
відеоконференц-зв’язку та 
транслювання перебігу судового 
засідання в мережі Інтернет у 
закритому судовому засіданні.

7. Згідно ч.7 ст.7 Кодексу, 
учасники справи, мають право 
заявляти клопотання про про 
розгляд справи у закритому 
судовому засіданні з метою 
забезпечення таємниці 
усиновлення, запобігання 
розголошенню відомостей про 
інтимні чи інші особисті сторони 
життя або відомостей, що 
принижують їхню честь і гідність, 
а також в інших випадках, 
установлених законом.

8. Згідно ч.1. ст.9 Кодексу, 
учасники судового процесу, під 
час здійснення судочинства 
зобов’язані використовувати 
державну мову.

9. Згідно ч.2 ст.17 Кодексу, не 
допускається касаційне 
оскарження судового рішення суду
першої інстанції без його 
перегляду в апеляційному 
порядку.

8. Згідно ч.18. ст.7 Кодексу, якщо 
судове рішення оголошується 
прилюдно, учасники справи, інші 
особи, присутні у залі судового 
засідання можуть проводити в залі
судового засідання фотозйомку, 
відеозапис, транслювання 
проголошення рішення по радіо і 
телебаченню, в мережі Інтернет.

9. Згідно ч.3 ст.12 Кодексу, кожна 
сторона повинна довести 
обставити, які маються значення 
для справи і на які вона 
посилається як на підставу своїх 
вимог або заперечень, крім 
випадків, встановлених цим 
Кодексом.

10. Згідно ч.2 ст.18 Кодексу, 
невиконання судового рішення є 
підставою для відповідальності, 
встановленої законом.

9. Згідно ч.1 ст.8 Кодексу, кожен 
має право на інформацію про дату,
час і місце розгляду своєї справи 
та отримання в суді усної або 
письмової інформації про 
результати розгляду його судової 
справи.

10. Згідно ч.6 ст.14 Кодексу, 
адвокати, нотаріуси, приватні 
виконавці, арбітражні керуючі, 
судові експерти, державні органи, 
органи місцевого самоврядування 
та суб’єкти господарювання 
державного та комунального 
секторів економіки, реєструють 
офіційні електронні адреси в 
ЄСІТС в обов’язковому порядку.
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10. Згідно ч.2 ст.8 Кодексу, особи, 
які не брали участі у справі, якщо 
суд вирішив питання про їхні 
права, свободи, інтереси та (або) 
обов’язки, які подали апеляційну 
чи касаційну скаргу на відповідне 
рішення, мають право 
ознайомлюватися з матеріалами 
справи, робити з них витяги, 
знімати копії з документів, 
долучених до справи, одержувати 
копії судових рішень в порядку, 
передбаченому цим Кодексом.

11. Згідно ч.7 ст.14 Кодексу, особи,
які зареєстрували свої офіційні 
електронні адреси в ЄСІТС, задля 
отримання копії рішення суду у 
паперовій формі, мають надіслати 
про це заяву суду.

11. Згідно ч.4 ст.9 Кодексу, 
учасники судового процесу, які не 
володіють або недостатньо 
володіють державною мовою, 
мають право роботи заяви, 
надавати пояснення, виступати в 
суді і заявляти клопотання рідною 
мовою або мовою, якою вони 
володіють, користуючись при 
цьому послугами перекладача, в 
порядку, встановленому Кодексом.

12. Згідно абз.2 ч.8 ст.14 Кодексу, 
особи, які зареєстрували свої 
офіційні електронні адреси в 
ЄСІТС зобов’язані 
використовувати лише ЄСІТС 
задля надання суду процесуальних
документів та вчинення інших 
процесуальних дій в електронній 
формі.

13. Згідно ч.1 ст.16 Кодексу, 
сторони вживають заходів для 
досудового врегулювання спору в 
обов’язковому порядку, якщо такі 
заходи передбачені законом.

14. Згідно ч.2 ст.16 Кодексу, особи,
які порушили права і законні 
інтереси інших осіб, зобов’язані 
поновити їх, не чекаючи 
пред’явлення претензії чи позову.

12. Згідно ч.2 ст.12 Кодексу, 
учасники справи мають рівні 
права щодо здійснення всіх 
процесуальних прав та обов’язків, 
передбачених законом.

15. Згідно ч.1 ст.18 Кодексу, судові
рішення, що набрали законної 
сили, обов’язкові для всіх органів 
державної влади і органів 
місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій,
посадових чи службових осіб та 
громадян і підлягають виконанню 
на всій території України, а у 
випадках, встановлений 
міжнародними договорами, згода 
на обов’язковість яких надана ВР 
України, - і за її межами.

13. Згідно ч.2 ст.13 Кодексу, 
учасник справи розпоряджається 
своїми правами щодо предмета 
спору на власний розсуд.

14. Згідно ч.6 ст.14 Кодексу, інші 
особи, окрім адвокатів, нотаріусів,
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приватних виконавців, 
арбітражних керуючих, судових 
експертів, державних органів, 
органів місцевого самоврядування
та суб’єктів господарювання 
державного та комунального 
секторів економіки, мають право в
добровільному порядку 
реєструвати свої офіційні 
електронні адреси в ЄСІТС.

15. Згідно ч.7 ст.14 Кодексу, особи,
які зареєстрували свої офіційні 
електронні адреси в ЄСІТС, мають
право на отримання в електронній 
формі будь-яких документів у 
справах, в яких такі особи беруть 
участь, а також мають право 
отримати копії судового рішення у
паперовій формі за окремою 
заявою.

16. Згідно ч.8 ст.14 Кодексу, 
реєстрація в ЄСІТС не позбавляє 
права на подання документів до 
суду в паперовій формі.

17. Згідно абз.2 ч.8 ст.14 Кодексу, 
особи, які зареєстрували свої 
офіційні електронні адреси в 
ЄСІТС, можуть подати 
процесуальні, інші документи, 
вчинити інші процесуальні дії в 
електронній формі. 

18. Згідно ч.10 ст.14 Кодексу, 
учасники мають право оглянути 
процесуальні та інші документи і 
докази в паперовій формі, що 
зберігаються в додатках до справи 
в суді першої інстанції.

19. Згідно ч.1 ст.15 Кодексу, 
учасники справи мають право 
користуватися правничою 
допомогою.

20. Згідно ч.2 ст.15 Кодексу, 
представництво у суді як вид 
правничої допомоги здійснюється 
виключно адвокатом (професійна 
правнича допомога), крім випадків
встановлених законом.

21. Згідно ч.1 ст.16 Кодексу, 
сторони вживають заходів 
досудового врегулювання спору за
домовленістю між собою.
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22. Згідно ч.2 ст.16 Кодексу, особи,
які порушили права і законні 
інтереси інших осіб, зобов’язані 
поновити їх, не чекаючи 
пред’явлення претензії чи позову.

23. Згідно ч.1 ст.17 Кодексу, 
учасники справи, а також особи, 
які не брали участі у справі, якщо 
суд вирішив питання про їхні 
права, свободи, інтереси та (або) 
обов’язки, мають право на 
апеляційний перегляд справи та у 
визначених законом випадках — 
на касаційне оскарження судового 
рішення.

24. Згідно ч.3 ст.18 Кодексу, 
обов’язковість судового рішення 
не позбавляє осіб, які не брали 
участі у справі, можливості 
звернутися до суду, якщо 
ухваленим судовим рішенням 
вирішено питання про їхні права, 
свободи чи інтереси.

Права та обов’язки осіб, які бажають бути присутніми у відкритому судовому
засіданні (вільні глядачі та представники ЗМІ)

Права Обов’язки Заборони

1. Згідно ч.2 ст.7 Кодексу, будь-яка 
особа має право бути присутньою 
у відкритому судовому засіданні 
та допускається судом до зали 
судових засідань до початку 
судового засідання або під час 
перерви.

1. Згідно ч.2 ст.7 Кодексу, особа, 
яка бажає бути присутньою у 
відкритому судовому засіданні, 
зобов’язана мати при собі 
документ, що посвідчує її та 
пред’явити його у разі вимоги.

1. Згідно ч.2 ст.7 Кодексу, особі, 
яка бажає бути присутньою у 
відкритому судовому засіданні 
забороняється заходити до залу 
судового засідання в інший період 
часу, окрім часу до початку 
судового засідання або під час 
перерви.

2. Згідно ч. 4 ст.7 Кодексу, особи, 
присутні в залі судового засідання,
представники засобів масової 
інформації можуть проводити у 
залі судового засідання 
фотозйомку, відео- та аудіозапис з 
використанням портативних відео-
та аудіотехнічних засобів без 
отримання окремого дозволу суду, 
але з урахуванням обмежень, 
встановлених цим Кодексом.

2. Згідно ч.4 ст.7 Кодексу, особи 
присутні в залі судового засідання,
представники засобів масової 
інформації, які проводять у залі 
судового засідання фотозйомку, 
відео- та аудіозапис з 
використанням портативних відео-
та аудіотехнічних засобів, 
зобов’язані діяти з урахуванням 
обмежень, встановлених цим 
Кодексом.

2. Згідно ч.3 ст.7 Кодексу, 
забороняється перешкоджати 
веденню судового засідання, 
здійсненню прав або виконанню 
обов’язків учасників судового 
процесу або судді, порушувати 
порядок у залі суду.

3. Згідно ч.18. ст.7 Кодексу, якщо 3. Згідно ч.6 ст.7 Кодексу, під час 
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судове рішення оголошується 
прилюдно, представники засобів 
масової інформації, інші особи, 
присутні у залі судового засідання,
можуть проводити в залі судового 
засідання фотозйомку, відеозапис, 
транслювання проголошення 
рішення по радіо і телебаченню, в 
мережі Інтернет.

проведення фотозйомки, 
відеозапису, а також трансляції 
судового засідання, забороняється 
створювати перешкоди у ведені 
засідання і здійснення учасниками
судового процесу їх 
процесуальних прав. 

4. Згідно ч.1 ст.8 Кодексу, будь-яка 
особа, яка не є учасником справи, 
має право на доступ до судового 
рішення у порядку, встановленому
законом.
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