
НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ТА
ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Конструктивний коопераційний підхід до судового процесу:

- збалансованість між інквізиційною та змагальною
моделлю;
- має наслідком справедливий розгляд справи, в якому
будуть враховані інтереси усіх сторін.

Усі позови з невеликою ціною вважаються дрібними
спорами, які розглядаються за скороченою
процедурою

Роль суддів полягає у здійснення правосуддя, відтак
зайнятість «технічними» питаннями має бути
мінімізована

Забезпечити максимальну схожість правил
цивільного та господарського процесів

Заохочення сторін до мирного врегулювання спору

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ

ПРОЦЕСУАЛЬНА ПОВЕДІНКА

Суд має ставитись до учасників процесу як до осіб,
які:
- мають діяти у суворій відповідності до
процесуальних правил
- несуть будь-які ризики можливих помилок або
недбалості.

Нульова терпимість до зловживання процесуальними
правами

РОЗГЛЯД СПРАВИ

Процес має бути гнучкішим, коли суд здатний
адаптувати процедуру під специфіку конкретної справи
та ухвалювати індивідуально спрямовані рішення
задля ефективного вирішення спору

Суддя у справі має визначатися лише після того, як
справа буде повністю готова до розгляду

Дві чіткі фази процесу:
-письмова (обмін документами та іншими
доказами)
-усна (за потреби)

Наділити апарат суду, помічників суддів частиною
процесуальних повноважень організаційного характеру
(усунення недоліків, відкриття провадження). Суд
здійснюватиме нагляд.

Надати судам повноваження видавати методичні
рекомендації щодо застосування процесуальних
норм

АПЕЛЯЦІЯ

Запровадити процесуальні фільтри в
апеляції, за прикладом касації

Обмеження права на апеляційне оскарження,
якщо ціна позову становить менше 50 ПМПО
(124 050 грн)

У справах про стягнення коштів рішення суду
першої інстанції має набирати законної сили з дня
його прийняття, без необхідності відкладати цей
момент до закінчення перегляду справи в апеляції

У цілях спрощення процесу цифровізації, цивільні,
господарські та адміністративні процесуальні
правила мають бути якомога простішими

Якнайбільше процедурних кроків у справі має
здійснюватися у письмовій формі

Онлайн-слухання мають розглядатись як корисна
альтернатива засіданням за участі сторін (у разі,
якщо один чи кілька учасників процесу проживають
в іншому місті, за домовленістю сторін тощо)

Сторони мають подавати / обмінюватись
документами лише онлайн


