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ПОНЯТТЯ ТА СПЕЦИФІКА ПРОЦЕСУАЛЬНИХ СТРОКІВ  
ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 
Останнім часом все більше процесуалістів намагаються обґрунтувати 

єдність та відмінність видів цивілістичного процесу, а також інститутів і 
окремих норм галузей процесуального права. Одним із таких процесуальних 
інститутів є процесуальні строки, які відіграють важливу роль у механізмі 
судового захисту прав. 

Слід вказати, що на відміну від Цивільного кодексу України, де строк 
визначений як певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, 
яка має юридичне значення, ЦПК України не містить визначення процесуа-
льних строків.  

Проте, М.Й. Штефан зазначає, що категорія "строк" у ЦПК України ви-
значається як момент часу (dies in guo, terminus) - останній день триває до 24-
ї години, і як проміжок часу (dies intra guem, dilatio) - обчислюється роками, 
місяцями та днями. Згідно з його визначенням, цивільно-процесуальні строки 
- це строки, встановлені ЦПК України для вчинення процесуальних дій су-
дом та учасниками цивільного процесу. 

О.В. Андрійчук більш детально пояснює цивільно-процесуальний 
строк через його владно-регулятивну правову природу як елемент регулю-
вання поведінки учасників, встановлений нормами цивільного процесуально-
го права або визначений судом і розрахований роками, місяцями або днями,  
проміжком часу, моментом у часі чи вказівкою на подію, і за допомогою якої 
ЦПК встановлює можливість або необхідність суду та учасників процесу 
конкретних процесуальних дій, а також настання певних процесуальних нас-
лідків. 

Згідно з визначенням, зазначеним В.І. Тертишніковим, процесуальний 
строк - це період часу, визначений для здійснення процесуальних дій учасни-
ками процесу або іншими особами, як це передбачено законом або рішенням 
суду. Він також вказує, що законом не встановлені процесуальні строки для 
судді чи суду, насамперед з формальної точки зору, оскільки норми щодо них 
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не містяться в главі про процесуальні строки. Тому було б точніше називати 
їх службовими строками. Вони також відрізняються від процесуальних стро-
ків наслідками їх пропуску, оскільки пропуск службових строків не звільняє 
суд чи суддю від обов'язку здійснити цю процесуальну дію чи сукупність дій 
[2, с. 221-222]. 

Також, варто зазначити, що покладаючи різні підстави в основу класи-
фікації процесуальних строків, усі науковці в тій чи іншій мірі розглядають 
суд як суб’єкт, який або самостійно встановлює певний процесуальний строк, 
або виконує певну процесуальну дію у встановлений процесуальний строк як 
обов’язок.  

У теорії цивільного процесу найбільш поширеним є підхід за яким 
процесуальні строки поділяються на види за такими ознаками: 1) за способа-
ми визначення поділяються на встановлені законом та встановлені судом [1, 
ст.120]. Встановлені законом за чіткістю визначення є абсолютно визначени-
ми;  відносно визначеними (встановлений судом строк для пред’явлення зая-
вником до держателя втраченого цінного папера на пред’явника або векселя 
не може бути більшим двох місяців; 2) за суб’єктами вчинення процесуаль-
них дій процесуальні строки поділяються на встановлені для суду та осіб, які 
беруть участь у розгляді справи; 3) за тривалістю вчинення процесуальної дії. 
Фактично, таких самих підходів у класифікації процесуальних строків до-
тримується С.С. Бичкова.  

С.В. Васильєв крім зазначених вище пропонує в основу класифікації 
ще покласти таку ознаку, як характер здійснюваної процесуальної дії. За та-
кою ознакою він пропонує виокремлювати загальні процесуальні строки та 
спеціальні процесуальні строки [3, с. 143]. Суд має розпочати розгляд справи 
по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у 
справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не піз-
ніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по 
суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті [1, 
ст. 210].   

Особливістю Цивільного процесуального кодексу України є визначен-
ня юрисдикції для вирішення питання про поновлення або продовження про-
пущеного строку. Це питання вирішує суд, в якому мали бути здійснені про-
цесуальні дії або до якого потрібно було подати документ або докази. Також 
особливістю ЦПК України є норма про те, що одночасно із клопотанням про 
поновлення або продовження строку слід вчинити дії або подати документ чи 
докази, щодо якого подається клопотання. В господарському та адміністра-
тивному процесах такі норми не закріплені, а юрисдикція питання про поно-
влення або продовження пропущеного строку та необхідність подання заяви 
про поновлення (продовження) строку визначаються апріорі. 

Крім того, не виключається застосування цих положень ЦПК України в 
господарському та адміністративному процесі за аналогією закону. Після ви-
рішення суду  питання про поновлення або продовження процесуальних 
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строків, у разі відмови в продовженні чи поновленні строку, суди усіх спеці-
алізацій виносять ухвалу. В господарському процесі про відновлення пропу-
щеного терміну також може бути зазначено в рішенні або постанові госпо-
дарського суду. 

В усіх сферах цивільного процесу допускається апеляційне та касацій-
не оскарження лише ухвал про відмову поновити або продовжити пропуще-
ний процесуальний строк. У разі ж прийняття судового рішення про понов-
лення (продовження) процесуального строку заперечення на нього можуть 
бути викладені в апеляційній чи касаційній скарзі на рішення (постанову) су-
ду [4, с. 11]. 

Отже, розгляд справи в суді складається з сукупності процесуальних 
дій, що виконуються судом і учасниками цивільного процесу у встановлено-
му порядку, кожна процесуальна дія повинна мати свою тривалість, яку мо-
жна визначити як цивільно-процесуальний строк. В цивільному процесі 
строки не лише відіграють важливу роль у контексті своєчасних спорів з мі-
німальними втратами часу, але є також визначальними категоріями забезпе-
чення гарантій реалізації суб'єктивних процесуальних прав суб'єктами циві-
льних процесуальних відносин та виконання цивільно-правових процесуаль-
них зобов'язань.  
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ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СПОРТІ 

 
Спорт на сучасному етапі розвитку суспільства є невід’ємною части-

ною людської спільноти завдяки видовищності, багатогранності, різноманіт-
ності, естетичності. Будь-який спортсмен, який займається спортом несе від-
повідальність за свої досягнення під час змагань незалежно від виду спорту і 
рівня спортивної майстерності.  

Популярність занять фізичними вправами серед сучасної спільноти на-


