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АНОТАЦІЯ 

 

Менюк Д. О. Перегляд судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами у цивільному процесі України. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 – Право (08 – Право). – Інститут держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України, Київ, 2021. 

Дисертація є комплексним дослідженням перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами у цивільному процесі України. 

На основі теоретичного осмислення позицій у доктрині цивільного 

процесуального права та аналізу застосування цивільних процесуальних норм 

при перегляді судових рішень, що набрали законної сили, за нововиявленими 

або виключними обставинами у судовій практиці, були отримані висновки, 

рекомендації та пропозиції щодо наступного.  

Насамперед, для простеження динаміки перегляду судових рішень у 

цивільному процесі, було зроблено історичний огляд для визначення етапів 

його становлення. Так, встановлено, що підстави та процедура перегляду 

судових рішень змінювалась відповідно до розвитку цивільного процесу в 

історичних періодах державності України, серед яких було виділено: часи 

Київської Русі; під владою Речі Посполитої; доба Гетьманщини; під впливом 

Австрійської імперії та Російської імперії відповідно до розділення 

українських земель; за часів радянського права; у період незалежності 

України. При цьому нормативно-правовими джерелами, які засвідчують такий 

розвиток перегляду судових рішень є, зокрема, Статути Великого князівства 

Литовського, «Права, за якими судиться малоросійський народ» від 1743 року, 

Статут цивільного судочинства від 1864 року, Австрійський Цивільний 

процесуальний кодекс 1895 року, ЦПК УСРР від 1924 року та ЦПК УСРР від 

1929 року, ЦПК УРСР від 1963 року, ЦПК України від 2004 року. 



 

 

Встановлено, що прийняття 04 листопада 1950 року Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод має велике значення для 

подальшого розвитку суспільних відносин у сфері здійснення судочинства, у 

тому числі цивільного, оскільки ст. 6 закріплює право на справедливий суд 

одним із  визначальних. З огляду на закріплення права на справедливий суд у 

національному законодавстві (ст. 55 Конституції України, ст. 7 ЗУ «Про 

судоустрій і статус суддів», ст. 4 ЦПК України), право на справедливий суд 

слід розглядати у широкому сенсі та включити до його елементів усі 

механізми, які дозволяють забезпечити ефективність здійснення судочинства, 

у тому числі право на перегляд судового рішення, що набрало законної сили. 

На підставі аналізу практики ЄСПЛ аргументовано, що перегляд 

судового рішення, що набрало законної сили, не порушує принцип правової 

визначеності, якщо законодавством держави передбачено: підстави для 

перегляду судового рішення, що набрало законної сили; коло осіб, які мають 

право звертатись за переглядом; строки звернення за переглядом; процедуру 

перегляду судового рішення, що набрало законної сили.  

Обґрунтовано, що право на перегляд судового рішення – передбачена 

нормами цивільного процесуального законодавства міра можливої поведінки 

особи з метою захисту прав, свобод та законних інтересів, що полягає у 

зверненні особи до суду за повторним розглядом справи, судове рішення у якій 

набрало законної сили, за наявності підстав та у порядку, передбаченому 

законодавством. 

Оскільки право на перегляд за нововиявленими або виключними 

обставинами є механізмом  забезпечення права особи на справедливий суд та 

способом реалізації мети і завдань цивільного судочинства, запропоновано 

визначити однією із гарантій здійснення цивільного судочинства, а з огляду на 

ототожнення законодавцем гарантій та принципів (засад) здійснення 

цивільного судочинства, запропоновано включення забезпечення права на 



перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами 

до ст. 2 ЦПК України.  

Обґрунтовано, що перегляд за нововиявленими або виключними 

обставинами є самостійним інститутом цивільного процесуального права, 

адже його можна визначити як сукупність відносно відособлених цивільних 

процесуальних норм, що регулюють цивільні процесуальні відносини з 

перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами. 

Встановлено, що правова природа перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами визначається відповідно до 

трьох ключових ознак: суб’єктів перегляду; характеристик судових рішень як 

об’єкта перегляду; мети перегляду. Так, особливість суб’єктів перегляду 

полягає у тому, що уповноваженим на перегляд судом є суд тієї інстанції, який 

ухвалив таке рішення.  При цьому, судове рішення, як об’єкт перегляду має 

відповідати двом основним умовам: воно має бути кінцевим, тобто таким, що 

закінчує розгляд справи; набрання ним законної сили. З огляду на це, 

вмотивовано включення до об’єктів перегляду судового наказу з усіх 

категорій справ. 

Аргументовано, що метою перегляду за нововиявленими або 

виключними обставинами не може бути визначення та усунення судової 

помилки, оскільки за відсутності нововиявлених або виключних обставин, про 

які стало відомо після набрання законної сили судовим рішенням, воно є 

законним та обґрунтованим, тобто таким, що було ухвалено на підставі 

повного та всебічного з’ясування обставин справи з огляду на наявні в 

матеріалах справи докази. Встановлено, що виявлення та/або встановлення 

певних обставин не ставить під сумнів законність, обґрунтованість ухваленого 

судом рішення, а лише вказує, що, за наявності і враховуючи такі обставини, 

суд міг вирішити справу по-іншому. 

Набули подальшого розвитку положення щодо віднесення перегляду за 

нововиявленими або виключними обставинами в окремий розділ ЦПК 



України, що обґрунтовується його самостійністю та незалежністю від 

апеляційного та касаційного проваджень. 

Для визначення особливостей процедури перегляду, було також 

проаналізовано категорії нововиявлених та виключних обставин у цивільному 

процесі. Так, відповідно до чинного цивільного процесуального 

законодавства, запропоновано визначати поняття «нововиявлені обставини» у 

широкому розумінні, як істотних для справи підстав для перегляду, про які 

учаснику справи стало відомо після набрання судовим рішенням законної 

сили. 

Встановлено, що «істотність», як ознака нововиявлених обставин, 

обумовлюється безпосереднім зв’язком такої обставини з матеріалами справи 

і її впливом на мотивувальну та/або резолютивну частину судового рішення, 

що набрало законної сили; «невідомість», як ознака нововиявлених обставин, 

визначається як така, що встановлює об’єктивну неможливість її врахування 

учасниками справи при розгляді та вирішення цивільної справи. Визначено, 

що при співвідношенні нововиявленої обставини, визначеної п. 1 ч. 2 ст. 423 

ЦПК України, та нових обставин, слід виходити з ознаки нововиявлених 

обставин, яка полягає в їх існуванні на момент розгляду справи. При цьому, 

наявність нововиявлених обставин може бути підтверджена новими доказами.   

Запропоновано дефініцію виключних обставин, як визначених 

цивільним процесуальним законодавством підстав для перегляду судового 

рішення, що набрало законної сили, сукупність умов щодо яких 

підтверджується судовим рішенням. Також аргументовані наступні ознаки 

виключних обставин: існування їх на час розгляду справи; істотність; 

невідомість про них учасникам справи; їх підтвердження судовим рішенням 

національного суду, рішенням суду конституційної юрисдикції або рішенням 

міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана на території України. 

Отримали подальший розвиток положення щодо іншого, аніж 

встановлено чинним цивільним процесуальним законодавством, поділу, 



нововиявлених та виключних обставин, що полягає в обов’язковому 

підтвердженні судовим рішенням тієї чи іншої підстави для перегляду. 

Обґрунтовано зміни до п. 1 ч. 3 ст. 423 ЦПК України, які обумовлені тим, 

що у випадку визнання КСУ конституційності нормативного правового акта 

або його окремого положення, відсутні підстави для перегляду судового 

рішення у цивільному процесі. При цьому, встановлено, що вказівка про 

неконституційність застосування судом нормативно правового акта або його 

положення за своєю суттю є тлумаченням, яке не може бути підставою для 

перегляду судового рішення, що набрало законної сили, за виключних 

обставин. Окрім цього, враховуючи необхідність забезпечення права на 

справедливий суд, запропоновано зміни до п. 1 ч. 3 ст. 423 ЦПК України у 

частині перегляду виконаного судового рішення, що полягає у наданні 

можливості перегляду судового рішення, що набрало законної сили та було 

виконане.  

Умотивовано необхідність змін у формулювання п. 3 ч. 3 ст. 423 ЦПК 

України, що полягає у можливості встановлення вини судді у вчиненні 

кримінального правопорушення, внаслідок якого було ухвалено судове 

рішення, вироком суду або ухвалою про закриття кримінального провадження 

та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що набрали законної 

сили.  

Аналізуючи процедуру перегляду судового рішення за нововиявленими 

або виключними обставинами, було зроблено висновок, що він є самостійним 

провадженням цивільного процесу, яке складається із стадій. Встановлено, що 

до стадій провадження за нововиявленими або виключними обставинами 

відноситься: подання заяви про перегляд; відкриття провадження у справі; 

підготовка справи до розгляду; розгляд заяви про перегляд судового рішення, 

що включає два етапи: встановлення наявності або відсутності підстав для 

перегляду судового рішення та перегляд судового рішення за наявності таких 

підстав з їх урахуванням. При цьому, до факультативних стадій провадження 

за нововиявленими або виключними обставинами можна віднести: апеляційне 



оскарження; касаційне оскарження; подання заяви про поворот виконання 

судового рішення. 

Обґрунтовано надання можливості особам, які не брали участі у справі, 

якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, 

та які подали апеляційну чи касаційну скаргу на відповідне рішення, 

звернутись до суду за переглядом судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами з метою забезпечення права кожного на 

справедливий суд. 

Цивільну процесуальну форму перегляду судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами визначено як регламентований 

цивільними процесуальними нормами порядок перегляду за нововиявлених 

або виключних обставин судового рішення, що набрало законної сили. 

Враховуючи це, було проаналізовано особливості перегляду за кожної із 

підстав з огляду на норми цивільного процесуального права та судову 

практику.  

Визначено, що нововиявлена обставина, передбачена п. 1 ч. 2 ст. 423 

ЦПК України, є найчисельнішою підставою для перегляду судових рішень, що 

обумовлено відсутністю законодавчої вказівки щодо обов’язкового її 

підтвердження судовим рішенням, на відміну від інших підстав.  

Аналізуючи судову практику, було зроблено висновок, що перегляд за 

нововиявленої обставини, визначеної п. 1 ч. 2 ст. 423 ЦПК України, не може 

відбуватись у випадку порушення процесуальних норм; зміни судової 

практики або посилання на неоднозначність судової практики; обставини, що 

носять інформаційно-консультативний характер, а не вказують на 

матеріально-правові факти; прохання про переоцінку доказів; факт 

притягнення судді до дисциплінарної відповідальності; зміни до положень 

закону, іншого нормативно-правового акта, що було покладено в основу 

судового рішення, про перегляд якого просить заявник.   

Аналіз судових рішень з перегляду за підстави, визначеної п. 2 ч. 2 ст. 

423 ЦПК України, свідчить про те, що факти надання завідомо неправильного 



висновку експерта, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо 

неправильного перекладу, фальшивості письмових, речових чи електронних 

доказів повинні були існувати на момент розгляду справи до ухвалення 

судового рішення.  Зазначено, що згідно судової практики перегляду з 

підстави п. 3 ч. 2 ст. 423 ЦПК України, під преюдицією слід розуміти 

матеріально-правовий зв’язок між справами, а також необхідність 

встановлення значення фактів для іншої справи.  

Розглянуто загальну процедуру визнання неконституційності 

(конституційності) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, 

застосованого (не застосованого) судом при вирішенні справи, як передумови 

для звернення за переглядом судового рішення. Встановлено, що судова 

практика виходить із того, що перегляд за підстави, визначеної п. 1 ч. 3 ст. 423 

ЦПК України, може відбуватись лише у випадках, коли рішення КСУ 

безпосередньо стосується спірних відносин та учасників, визначених у 

судовому рішенні, про перегляд якого просить заявник.  

Проаналізовано загальний порядок звернення до ЄСПЛ,  як передумову 

звернення за переглядом судового рішення із підстави визначеної п. 2 ч. 3 ст. 

423 ЦПК. Зважаючи на практику Великої Палати Верховного Суду, зроблено 

висновок, що при перегляді за виключної обставини, закріпленої п. 2 ч. 3 ст. 

423 ЦПК України, практика національних судів виходить із того, що такий 

перегляд не є безумовним, а може відбуватись за наступних умов: у судовому 

рішення міжнародної установи має бути зазначено чи з його змісту можна 

зробити висновок про необхідність вжиття додаткових заходів 

індивідуального характеру для відновлення попереднього юридичного стану 

заявника шляхом повторного розгляду справи судом, включаючи відновлення 

провадження у справі. 

На підставі аналізу прецедентів із перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами, було зроблено висновок, що 

подекуди з боку суду мають місце порушення процесуальних норм, які 

стосуються визначення складу суду, уповноваженого на перегляд судового 



рішення, встановлення етапів провадження за нововиявленими або 

виключними обставинами; визначення процесуального строку на звернення із 

заявою про перегляд за нововиявленими або виключними обставинами. 

Ключові слова: цивільний процес, перегляд судових рішень, 

нововиявлені обставини, виключні обставини, право на справедливий суд. 

 

 

SUMMARY 

Meniuk D. The review of court decisions on newly discovered or exceptional 

circumstances in the civil proceedings of Ukraine. – Qualifying scientific work on 

the rights of manuscripts. 

Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 081 – Law. Institute 

of State and Law of V.M. Koretsky National Academy of Sciences of Ukraine. 

Institute of State and Law of V.M. Koretsky National Academy of Sciences of 

Ukraine. Kyiv, 2021. 

The dissertation is a comprehensive study of the review of court decisions on 

newly discovered or exceptional circumstances in the civil proceedings of Ukraine. 

The following conclusions, recommendations and proposals were obtained on the 

basis of theoretical understanding of positions in the doctrine of civil procedural law 

and analysis of the application of civil procedural provisions on the review of court 

decisions that have entered into force, based on newly discovered or exceptional 

circumstances in judicial practice. 

First of all, to deduce the development of the review of court decisions in civil 

proceedings, a historical review is made to determine the stages of its formation. 

Thus, it is established that the grounds and procedure for reviewing court decisions 

changed in accordance with the development of civil proceedings in the historical 

periods of statehood of Ukraine, among which are: the times of Kyivan Rus; under 

the ruling of the Polish–Lithuanian Commonwealth; the era of the Cossack 

Hetmanate; under the influence of the Austrian Empire and the Russian Empire 

according to the division of Ukrainian lands; in Soviet times; during the 



independence of Ukraine. At the same time, the legal sources that testify such 

development of review are the Statutes of the Grand Duchy of Lithuania, Code of 

Laws of 1743, the Russian Statute of Civil Procedure of 1864, the Civil Procedure 

Code of Austria of 1895, the Ukrainian Soviet Socialist Republic Civil Procedure 

Codes of 1924, 1929 and 1963 and Civil Procedure Code of Ukraine of 2004. 

It is noticed that the adoption of the Convention for the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms on November 4, 1950 had great influence on the 

further development of public relations in the field of justice, including civil process, 

as Article 6 enshrines the right to a fair trial as one of the determinants rights. 

Considering the implementation of the right to a fair trial in national law (in 

particular, Article 55 of the Constitution of Ukraine, Article 7 of the Law "On the 

Judiciary and the Status of Judges", Article 4 of the Civil Procedure Code of 

Ukraine), the right to a fair trial should be considered in a broad sense and consists 

of all mechanisms that ensure the effectiveness of the proceedings, including the 

right to review of court decisions that have entered into force. 

According to the case law of the European Court of Human Rights, it is argued 

that the review of court decisions that have entered into force does not violate the 

principle of legal certainty, if state law provides: grounds for review of a court 

decision that has entered into force; the range of subjects who have the right to apply 

for such review; terms of application; the procedure of review of a court decision 

that has entered into force. 

It is substantiated that the right to review of a court decision is a measure of 

possible conduct of a person stipulated by the provisions of civil procedural law in 

order to protect the rights, freedoms and legitimate interests, that provides the 

appealing to a court for reconsideration of the case in which the court decision has 

entered into force, if there are grounds and, in the manner, prescribed by law. 

Since the right to review on newly discovered or exceptional circumstances is 

a mechanism to ensure the right to a fair trial and a way to achieve the purpose and 

objectives of civil proceedings, it is proposed to define it as one of the guarantees of 

civil proceedings. Moreover, as far as the legislator identify guarantees and 



principles of civil proceedings it is proposed to include the right to review of the 

court decisions on newly discovered or exceptional circumstances to the Article 2 of 

the Civil Procedure Code of Ukraine. 

It is proved that the review on newly discovered or exceptional circumstances 

is an independent institution of civil procedural law, for the reason that it can be 

defined as a set of relatively separate civil procedural provisions governing civil 

procedural relations for review of court decisions on newly discovered or 

exceptional circumstances. 

It is determined that the legal nature of the review on newly discovered or 

exceptional circumstances is settled in accordance with three key features: the 

subjects of the review; characteristics of court decision as an object of the review; 

the purpose of the review. Thus, the peculiarity of the subjects of the review in 

general is that the court authorized to review is the court of the instance that made 

such a decision. Hence, the court decision as the object of review must meet two 

main conditions: it must be final, which means that it ends the case resolution; and 

it should enter into force. In view of this, it is proposed to include a court order in 

all categories of cases that can be reviewed on newly discovered or exceptional 

circumstances. 

It is stated that the purpose of review on newly discovered or exceptional 

circumstances cannot be to identify and eliminate a miscarriage of justice, because 

in the absence of newly discovered or exceptional circumstances it is legal and 

reasonable, as it was made on the basis of a full and comprehensive clarification of 

the circumstances of the case in view of the evidence available in the case file. 

Consequently, it is established that the detection and (or) establishment of certain 

circumstances does not call into question the legality and validity of the court 

decision, but only indicates that in the presence and taking into account such 

circumstances the court could decide the case differently. 

Provisions to include the review on newly discovered or exceptional 

circumstances in a separate section of the Ukrainian Civil Procedure Code have been 



further developed, which is justified by its self-determination and independence 

from appellate and cassation proceedings. 

To determine the specifics of the review procedures, the categories of newly 

discovered and exceptional circumstances in civil proceedings were analysed. Thus, 

in accordance with the current civil procedural law, it is proposed to define the 

concept of "newly discovered circumstances" in a broad sense, as essential for the 

case grounds for review, which the party became aware of after the entering into 

force of the court decision. 

It is established that “essentiality”, as a characteristic of newly discovered 

circumstances, is conditioned by the direct connection of such circumstance with the 

case file and its influence on the reasoning and (or) court decision, which has entered 

into force; “uncertainty”, as a characteristic of newly discovered circumstances, is 

defined as one that founds the objective impossibility of its knowing by the parties 

while considering and resolving a civil case. It is determined that the correlation of 

the newly discovered circumstance specified in paragraph 1, Part 2 of Article 423 of 

the Civil Procedure Code of Ukraine, and new circumstances, should be based on 

the characteristic of newly discovered circumstances, which is their existence at the 

time of the case resolution process. At the same time, the existence of newly 

discovered circumstances can be confirmed by new evidence. 

The definition of the exceptional circumstances was proposed as the defined by 

the civil procedural legislation grounds for revision of the court decision, that has 

entered into force, set of conditions concerning such which should be confirmed by 

court decisions. The following characteristics of exceptional circumstances are 

substantiated: their existence at the time of consideration of cases; essentiality; 

unknowing to the parties of the case; their confirmation by a court decision of a 

national court, a decision of a court of constitutional jurisdiction or a decision of an 

international judicial institution under the jurisdiction determined on the territory of 

Ukraine. 

The provisions on the division of newly discovered and exceptional 

circumstances, other than it is established by the current civil procedural legislation, 



have been further developed and based on the obligatory confirmation by a court 

decision of one or another ground for review. 

The changes to the paragraph 1 of part 3 of Article 423 of the Civil Procedure 

Code of Ukraine is proposed, as due to the fact that in case of recognition of the 

Constitutional Court of Ukraine the constitutionality of a legal act or its separate 

provision, there are no grounds for review of the court decision in civil proceedings. 

At the same time, it is established that the instruction on the unconstitutionality of 

the court's application of a legal act or its provision is in essence an interpretation 

that cannot be a basis for review a court decision that has entered into force on 

exceptional circumstances. In addition, taking into account the necessity to ensure 

the right to a fair trial, also it is proposed changes to paragraph 1 of Part 3 of Article 

423 of the Civil Procedure Code of Ukraine in terms of review of the executed court 

decision, which is to provide an opportunity to review the court decision, which 

entered into force and was executed. 

It is noticed the need for changes in the paragraph 3 of Part 3 of Article 423 of 

the Civil Procedure Code of Ukraine, which consists in the possibility of establishing 

the guilt of a judge in committing a criminal offense, as a result of which a court 

decision, by court verdict or decision of closing criminal proceedings and release a 

person from criminal liability, which entered into force. 

Analysing the procedure of review of the court decision on the newly 

discovered or exceptional circumstances, it was concluded that it is an independent 

civil proceeding, which consists of self-determined stages. It is established that the 

stages of proceedings on newly discovered or exceptional circumstances include: 

submission of an application for review; opening the proceedings; preparation of the 

case for consideration; consideration of the application for review of the court 

decision, which meanwhile includes two stages: establishing the presence or absence 

of grounds for review of the court decision and review of the court decision in the 

presence of such grounds taking them into account. Moreover, the optional stages of 

the proceedings on newly discovered or exceptional circumstances include: 



appellate process; cassation; filing an application for reversal of execution of a court 

decision. 

It is proposed to allow persons who did not participate in the case, if the court 

has decided on their rights, freedoms, interests and (or) responsibilities, and who 

have filed an appeal or cassation appeal against the decision, to apply to the court 

for review of the court decision on newly discovered or exceptional circumstances 

in order to ensure the right of everyone to a fair trial. 

The civil procedural form of review on newly discovered or exceptional 

circumstances is defined as the procedure of review on newly discovered or 

exceptional circumstances of a court decision regulated by civil procedural 

provisions, which has entered into force. With this in mind, the peculiarities of the 

review on each of the grounds are analysed in view of the rules of civil procedural 

law and case law. 

It is determined that the newly discovered circumstance provided for in 

paragraph 1, part 2 of Article 423 of the Civil Procedure Code of Ukraine, is the 

most numerous basis for review of court decisions, due to the lack of legislative 

instructions on its mandatory confirmation by a court decision, in contrast to other 

grounds. 

While analysing the case law, it was concluded that the review on newly 

discovered circumstances specified in paragraph 1 of Part 2 of Article 423 of the 

Civil Procedure Code of Ukraine, cannot occur in case of violation of procedural 

rules; changes in case law or references to the ambiguity of case law; circumstances 

that are informational and advisory in nature, and do not indicate the substantive 

legal facts; request for reassessment of evidence; the fact of bringing a judge to 

disciplinary responsibility; changes to the provisions of the law, other normative 

legal act, which was the basis of the court decision, the review of which is requested 

by the applicant. 

Examination of court decisions on review on the grounds definite in paragraph 

2 of Part 2 of Article 423 of the Civil Procedure Code of Ukraine, indicates that the 

facts of deliberately incorrect expert opinion, knowingly false testimony of a 



witness, knowingly incorrect translation, falsity of written, material or electronic 

evidence should have existed at the time of the case before the court decision has 

entered into force. It is noted that according to the case law of the review on the basis 

of paragraph 3 of Part 2 of Article 423 of the Civil Procedure Code of Ukraine, 

prejudice should be understood as the substantive relationship between the cases, as 

well as the need to establish the significance of the facts for another case. 

The general procedure for establishing the unconstitutionality 

(constitutionality) of a law, other legal act or their separate provision applied (or not 

applied) by a court in resolving a case is considered as a precondition for applying 

for a review of a court decision in the civil proceedings. It is established that the case 

law is based on the fact that the review on the grounds specified in paragraph 1 of 

Part 3 of Article 423 of the Civil Procedure Code of Ukraine, can occur only in cases 

where the decision of the Constitutional Court of Ukraine directly affects the 

disputed relationship and the participants identified in the court decision, the review 

of which the applicant requests. 

The procedure for applying to the European Court of Human Rights as a 

precondition for applying for a review of a court decision on the basis stipulated in 

paragraph 2 Part 3 of Article 423 of the Ukrainian Civil Procedure Code. Taking 

into account the practice of the Grand Chamber of the Supreme Court, it is concluded 

that when reviewing on exceptional circumstances,  specified in paragraph 2 of Part 

3 of Article 423 of the Civil Procedure Code of Ukraine, the practice of national 

courts is based on the fact that such a review is not unconditional, but may take place 

under the following condition: the judgment of the international institution states of 

its content leads to the conclusion that additional measures of an individual nature 

are necessary to restore the applicants' previous legal status through a retrial, 

including the resumption of the proceedings.  

Based on the examination of precedents for reviewing court decisions on newly 

discovered or exceptional circumstances, it was concluded that in some cases the 

court violates procedural provisions concerning determining the composition of the 

court authorized to review court decisions, establishing stages of proceedings on 



newly discovered or exceptional circumstances; determination of the procedural 

term for application with a request for review based on newly discovered or 

exceptional circumstances. 

Key words: civil proceedings, review of court decisions, newly discovered 

circumstances, exceptional circumstances, the right to a fair trial. 
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4 

ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження обумовлюється, 

насамперед, необхідністю постійного дослідження теоретичних аспектів 

цивільного процесуального права. Цивільний процес, як спосіб розгляду та 

вирішення широкого кола справ, удосконалювався на кожному етапі розвитку 

суспільних відносин. Оскільки здійснення правосуддя завжди мало на меті 

забезпечення прав та свобод людини, паралельно здійснювалась робота із 

пошуку механізмів покращення цивільних процесуальних інститутів.  

Перегляд судового рішення, спочатку у формі апеляційного, а згодом і 

касаційного оскарження, дозволив зменшити кількість судових помилок та 

забезпечити правильність судового рішення. Встановлення можливості 

перегляду судового рішення за певних підстав також сприяло ухваленню 

справедливих та обґрунтованих рішень із урахуванням усіх обставин справи. 

Дослідження нововиявлених обставин, як підстави для перегляду судових 

рішення, набуло розвитку із поширенням наукової цивільної процесуальної 

думки. Зокрема, перегляд судових рішень у зв’язку із нововиявленими 

обставинами вивчались такими вченими як І. М. Зайцев, К. І. Малишев, 

К. П. Побєдоносцев, М. Й. Рейхель та іншими.  

Ухвалення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

та закріплення нею права на справедливий суд дало поштовх науковій 

спільноті до вивчення цього права та його елементів, враховуючи 

основоположні принципи здійснення судочинства. Можливість перегляду 

судових рішень, що набрали законної сили, за нововиявленими або 

виключними обставинами, є ефективним механізмом забезпечення 

правосуддя, який потребує комплексного наукового вивчення та подальшого 

законодавчого удосконалення. Важливість права на справедливий суд та права 

особи на перегляд судового рішення, що набрало законної сили, як складової 

частини права на справедливий суд, обумовили продовження дослідження 

перегляду за нововиявленими обставинами за часів незалежної України. 
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Зокрема, до сучасних вітчизняних науковців у цій сфері слід віднести: 

І. В. Андронова, І. В. Бондар, І. О. Ізарову, О. В. Колобродову, 

Г. П. Тимченка, О. С. Ткачука та інших. 

Реформування судоустрою в Україні та внесення відповідних змін до 

процесуальних кодексів Законом України «Про внесення змін до 

Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 

кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 

законодавчих актів» від 03 жовтня 2017 року, своєю чергою, зумовили 

нагальну потребу дослідження нових інститутів й процесуальних категорій, 

оскільки значна кількість нововведень викликає питання щодо практичного 

застосування норм при розгляді цивільних справ та шляхів удосконалення 

цивільних процесуальних процедур. Зважаючи на те, що виключні обставини 

є новелою цивільного процесуального законодавства, дослідженню донедавна 

підлягали переважно поняття нововиявлених обставин та перегляд судових 

рішень за таких підстав. До вчених, які розглядали питання провадження за 

виключними обставинами, належать: Д. В. Зятіна, Л. М. Ніколенко, 

Т. А. Цувіна.  

Недостатнє вивчення виключних обставин у цивільному процесі 

України свідчить про актуальність обраної теми. При цьому, комплексне 

теоретичне дослідження проблематики провадження за нововиявленими або 

виключними обставинами дозволить забезпечити найефективнішу реалізацію 

процесуальних норм при перегляді судових рішень, що набрали законної сили, 

у цивільному процесі України.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Проблематика дослідження здійснювалась у межах планової теми 

відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України «Проблеми гармонізації 

цивільного законодавства України із законодавством Європейського Союзу» 

(номер державної реєстрації 0115U002136). 



6 

Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі доктринальних джерел 

визначити правову природу та сутність інституту перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами; на підставі аналізу 

законодавства охарактеризувати процесуальну форму перегляду судових 

рішень за нововиявленими або виключними обставинами, а на підставі аналізу 

судової практики, простежити недоліки й запропонувати шляхи 

удосконалення перегляду судових рішень, що набрали законної сили, за 

нововиявленими або виключними обставинами.  

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання 

дисертаційного дослідження: 

- дослідити історичні етапи становлення та розвитку перегляду судових 

рішень у цивільному процесі України; 

- визначити перегляд судових рішень, що набрали законної сили, як 

одного із елементів змісту права на справедливий суд; 

- окреслити теоретичні основи перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами у цивільному процесі України; 

- розкрити процесуальну форму проваджень за нововиявленими або 

виключними обставинами при перегляді судових рішень, що набрали законної 

сили, у цивільному процесі України; 

- охарактеризувати перегляд судових рішень за нововиявленими 

обставинами у цивільному процесі України з огляду на доктринальні підходи 

та стан судової практики; 

- з’ясувати поняття виключних обставин та визначити особливості 

перегляду судових рішень за виключними обставинами з точки зору 

теоретичного та практичного аспектів; 

- проаналізувати норми чинного цивільного процесуального 

законодавства, що регулюють перегляд судових рішень за нововиявленими 

або виключними обставинами; 
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- розглянути судову практику перегляду рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами та визначити практичні проблеми реалізації 

цивільних процесуальних норм у таких провадженнях; 

- сформулювати пропозиції стосовно внесення змін до Цивільного 

процесуального кодексу України, враховуючи вирішення теоретичних та 

практичних проблем щодо інституту перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами. 

Відповідно, об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають 

у цивільному процесі України, стосовно перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами. 

Предметом дослідження є перегляд судових рішень у цивільному 

процесі України з огляду на норми цивільного процесуального законодавства 

й судову практику перегляду судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами. 

Методи дослідження. Методами цього дисертаційного дослідження є 

сукупність загальнонаукових (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, 

моделювання, абстрагування та конкретизація, а також системний аналіз), 

соціологічних методів, загальноправових (історико-правові, порівняльний, 

формально-юридичний, метод тлумачення), а також спеціальних методів 

дослідження цивільного процесуального права (метод аналізу та узагальнення 

судової практики).  

Зокрема, історичний метод застосовувався з метою простеження 

становлення та розвитку інституту перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами на території України; 

порівняльний метод надав можливість співставлення різних видів перегляду 

судового рішення, у тому числі, шляхом оскарження, а також дозволив 

визначити спільні та відмінні риси нововиявлених та виключних обставин як 

підстав для перегляду судового рішення. Соціологічні методи дозволили 

проаналізувати статистичні дані щодо поданих до судів усіх інстанцій заяв про 

перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, 
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а також визначити кількість розглянутих та повернутих заяв про перегляд. 

Застосування герменевтичного методу надало змогу проаналізувати інститут 

перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами 

з огляду на норми цивільного процесуального законодавства. За допомогою 

системного підходу було проаналізовано цивільну процесуальну форму 

провадження за нововиявленими або виключними обставинами як систему, 

визначення цілісності та зв’язків у середині цього правового явища. 

Спеціальний метод аналізу та узагальнення судової практики у цивільних 

справах дозволив проаналізувати застосування судами цивільних 

процесуальних норм, визначити практичну проблематику розгляду та 

вирішення цивільних справ, а також надати пропозиції щодо їх вирішення. 

Науково-теоретичною основою дисертаційного дослідження стали, 

окрім названих, праці вітчизняних і зарубіжних науковців: І. В. Бондар, 

О. А. Борисової, К. В. Гусарова, Р. К. Петручака, О. М. Резуненка, 

Л. О. Терехової та інших. 

Нормативною базою дослідження є цивільне процесуальне 

законодавство України, а також інші національні нормативно-правові акти, які 

регулюють відносини із здійснення судочинства, проекти законів.  

Також у межах дослідження було проаналізовано дані судової 

статистики, узагальнення судової практики та окремі судові рішення із 

перегляду справ за нововиявленими і виключними обставинами, що стало 

емпіричною основою дисертації. Окремо приділено увагу рішенням 

Європейського суду з прав людини, а також міжнародно-правовим актам, які 

містять визначення перегляду судових рішень, що набрали законної сили, як 

одного із стандартів правосуддя.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає у комплексному 

дослідженні інституту перегляду судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами у цивільному процесі України на підставі 

теоретичного та практичного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів 

конкретизується в наступних висновках, рекомендаціях та пропозиціях: 
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вперше: 

- визначено, що загальноприйнята періодизація державності та 

обумовлені нею етапи становлення національного цивільного судочинства 

лише частково дозволяє простежити за інституційним розвитком процедури 

оскарження та перегляду судових рішень. Встановлено, що порядок 

оскарження судових рішень був не відомий раннім правовим джерелам, а його 

розвиток необхідно розглядати з огляду на етапи формування 

загальноєвропейської цивільної правової процедури, починаючи від Статутів 

Великого князівства Литовського, Прав, за якими судиться малоросійський 

народ, Російського та Австрійського Статутів цивільного судочинства, які 

передбачали специфічні форми перегляду судових рішень; 

- встановлено, що радянський період розвитку цивільного 

процесуального законодавства характеризується відсутністю послідовності в 

способах оскарження судових рішень і пошуком їх відмінного від класичного 

змісту, що зумовило конструкції перегляду судових рішень в порядку касації, 

нагляду, у зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами; 

- запропоновано інтерпретувати процедуру перегляду за 

нововиявленими або виключними обставинами з урахуванням особливостей 

суб’єктів перегляду; характеристик рішень, постанов чи ухвал суду, які є 

об’єктом перегляду; підстав і цілей ініціації, спрямованих на забезпечення 

повноти і всебічності судового розгляду цивільної справи; 

- обґрунтовано, що у рамках процесуальної форми перегляду судових 

рішень за нововиявленими або виключними обставинами слід виділяти 

основні стадії здійснення цивільних процесуальних дій, спрямованих на 

порушення перегляду, підготовку цивільної справи до судового розгляду та 

встановлення фактів наявності чи відсутності розглянутих обставин і 

прийняття на цій основі нового судового рішення, а також факультативні 

стадії (оскарження судового рішення, поворот виконання); 

- запропоновано визначення права на перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами як міри можливої поведінки 
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особи, обумовленого необхідністю забезпечення захисту своїх прав, свобод та 

інтересів, що передбачає ініціацію повторного судового розгляду цивільної 

справи за наявності достатніх підстав і в порядку, визначеному цивільним 

процесуальним законодавством; 

- запропоновано розглядати перегляд судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами як інститут цивільного 

процесуального права, який складається із сукупності правових норм, що 

регулюють суспільні відносини, які виникають під час перевірки наявності 

обставин, визначених цивільним процесуальним законодавством і перегляду 

судового рішення, що набрало законної сили; 

- обґрунтовано, що виключні обставини у цивільному судочинстві – це 

обставини, визначені цивільним процесуальним законодавством, сукупність 

умов щодо яких повинна бути підтверджена судовим рішенням національних 

судів або рішенням міжнародної судової установи, та є підставою для 

перегляду судового рішення, що набрало законної сили; 

отримали подальший розвиток положення щодо: 

- відсутності судової помилки як підстави для перегляду судового 

рішення за нововиявленими або виключними обставинам; 

- необхідності виділення цивільних процесуальних норм, що регулюють 

перегляд за нововиявленими або виключними обставинами, в окремий розділ 

Цивільного процесуального кодексу України, з огляду на його 

відокремленість від перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному 

порядках; 

- нововиявлених обставин як істотних для справи підстав для перегляду 

судового рішення, про які учаснику справи стало відомо після набрання 

судовим рішенням законної сили; 

- критерію поділу на нововиявлені та виключні обставини, в основу 

якого покладено ознаку обов’язкового підтвердження їх судовим рішенням; 

- права на звернення до суду із заявою про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами особам, які не брали участі в 
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розгляді, але питання про права, свободи, інтереси та (або) обов’язки якої 

вирішив суд після апеляційного та (або) касаційного оскарження; 

удосконалено: 

- положення про концепцію поняття права на справедливий суд за 

рахунок включення до його змісту права на перегляд судового рішення, що 

набрало законної сили; 

- положення про ознаки нововиявлених обставин (істотність, 

невідомість про них учасникам справи на момент розгляду справи) та умови 

їх використання як підстави для перегляду судового рішення. 

Теоретичне значення отриманих результатів дослідження полягає у 

новизні та можливості подальшого наукового вивчення та опрацювання 

визначеної проблематики.  

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості 

подальшого використання на законодавчому рівні окремих пропозицій, а 

також вдосконалення практичної реалізації перегляду судових рішень у 

цивільному судочинстві України. Окрім цього, напрацювання можуть бути 

використані у науково-дослідній роботі та у навчальному процесі.  

Особистий внесок здобувача. Викладені у дисертації висновки і 

положення, що становлять її новизну, ґрунтуються на власних дослідженнях. 

В опублікованих у співавторстві наукових працях особистим внеском є власні 

теоретичні розробки щодо характеристики судового рішення як об’єкта 

перегляду за нововиявленими або виключними обставинами у цивільному 

процесі. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення у межах цього 

дисертаційного дослідження були представлені та обговорювались на 

наступних заходах: Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми економіки, обліку, менеджменту та права» (м. Полтава, 16 вересня 

2020 р.); Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «П’ятдесяті 

економіко-правові дискусії» (м. Львів, 25 вересня 2020 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Цінність права як найефективнішого 
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регулятора суспільних відносин» (м. Харків, 02–03 жовтня 2020 р.); 

Міжнародній студентській науковій конференції «Перспективні галузі 

наукових досліджень: динаміка та тренди» (м. Суми, 16 жовтня 2020 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції науковців, юристів та 

аспірантів «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний 

та зарубіжний досвід» (м. Харків, 20–21 листопада 2020 р.). 

Публікації. Основні результати дослідження були викладені у  

6 наукових працях, опублікованих у періодичних наукових фахових виданнях 

України, у тому числі 1 стаття, опублікована у періодичному науковому 

виданні держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та 

розвитку та Європейського Союзу. Також опубліковано 5 праць 

апробаційного характеру. 

Структура та обсяг дисертації обумовлені метою та поставленими 

завданнями дослідження. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох 

розділів, що поділені на дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел (386 найменувань на 42 сторінках) та додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 254 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНСТИТУТУ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ 

РІШЕНЬ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ АБО ВИКЛЮЧНИМИ 

ОБСТАВИНАМИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 

 

 

1.1 Становлення та розвиток перегляду судових рішень у 

цивільному процесі України 

 

Із метою вдосконалення цивільних процесуальних інститутів, вченими 

завжди досліджувались історичні аспекти становлення правових норм, які 

врегульовують порядок розгляду судами цивільних справ. Оскільки аналіз 

історичних подій дозволяє простежити тенденції розвитку, виявити переваги 

та недоліки, а також визначити шляхи вдосконалення правових явищ, доцільно 

проаналізувати динаміку процесуальних норм із перегляду судових рішень у 

цивільному процесі на території України. 

Найперше, необхідно зазначити стосовно існування різних підходів для 

систематизації критеріїв дослідження історичних етапів розвитку правових 

явищ. Наприклад, Я. М. Падох визначає, що можна використовувати 

хронологічний або системний аналізи історії судів та судового процесу в 

Україні. При цьому, системний аналіз окреслює розвиток норм судового права 

незалежно від історичних періодів. Своєю чергою, хронологічний аналіз 

спирається на поділі історії українського права на окремі етапи, пов’язані з 

державністю [151, с. 9]. Однак, варто звернути увагу на те, що сама по собі 

загальна періодизація історії права в Україні є досить неоднозначною, 

оскільки в основу поділу на періоди покладаються різні правові або соціально-

економічні явища. Тому для зручності більшістю вчених застосовується саме 

хронологічний аналіз. 

Так, Я. М. Падох ототожнює періоди розвитку українського права з 

історичними етапами України як держави та наводить наступну періодизацію: 
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«1. Княжа доба, тобто доба України-Руси (X–XIV ст.); 2. Литовсько-руська 

доба, тобто доба Великого Князівства Литовського (XIV–XVI ст.); 3. Польська 

доба, тобто доба під польською займанщиною (1569–1648 роки); 4. Доба 

Гетьманщини, тобто гетьманської України (1648–1781 роки); 5. Австрійсько-

російська доба, тобто доба під займанщиною Австрії й Росії (з другої половини 

XVIII ст. до 1917–1918 років); 6. Доба відновленої української держави (1917–

1920 роки) та 7. Сучасна доба під панівною російською окупацією, так звана 

Українська Радянська Соціалістична Республіка з частинами української 

території під польською, румунською і чеською окупаціями» [151, с. 9–10]. 

М. Д. Чубатий визначає історію українського права загалом та виокремлює 

такі періоди: 1) земська або княжа доба (до половини XIV ст.); 2) литовсько-

руська доба (до кінця XIV ст.); 3) козацька доба XVII–XVIII ст. Науковець 

також зазначає, що четверта доба мала б початись із повстання української 

держави у 1917 році [365, с. 5]. 

Досліджуючи питання становлення цивільного процесуального права, 

О. В. Гетьманцев в основу для періодизації покладає законодавчі реформи у 

сфері судоустрою. Так, науковець пропонує розділяти історію цивільного 

процесуального права відповідно до утвердження цивільних процесуальних 

норм: 1) зародження процесуальних норм за часів Київської Русі (кінець 

IX ст. – початок XIV ст.); 2) цивільні процесуальні норми, які діяли на 

території України у кінці XIV ст. – першій половині XVII ст.; 3) цивільне 

процесуальне законодавство у другій половині XVII ст. – першій половині 

XX ст.; 4) цивільне процесуальне законодавство у період із 1917 року по 

1991 року; 5) цивільне процесуальне законодавство із часу проголошення 

незалежності і по сьогодні [38, с. 83–86].  

Указані періодизації мають як переваги, так і певні недоліки, пов’язані 

із неврахуванням певних історичних подій, які значним чином вплинули на 

розвиток цивільного процесуального права. Зокрема, вченими подекуди не 

береться до уваги поділ українських земель, хоча вплив права інших країн мав 

велике значення. Як слушно зауважує Р. А. Калюжний: «…розглядаючи 
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умови виникнення процесуального права на українських землях, необхідно 

враховувати встановлення різних державностей на території цих земель, які 

встановлювались у результаті завойовницьких війн, поділу територій у силу 

міждержавних угод, зокрема поділу України на правобережну та 

лівобережну» [85, с. 10]. Відтак, хоча часові рамки поділу історії становлення 

цивільного процесуального права співпадають, правові системи Російської 

імперії та Австро-Угорщини значно відрізняються одна від одної, а тому 

необхідним є виділення цих двох періодів окремо.  

Розглядаючи детальніше кожен із етапів розвитку цивільного 

процесуального права, варто зазначити, що тривалий час формування 

процесуального права відбувалось без відомих нині видів перегляду судових 

рішень. Однак, із метою визначення передумов виникнення, становлення та 

динаміки перегляду судового рішення, у тому числі за нововиявленими або 

виключними обставинами у цивільному процесі України, необхідним є 

узагальнене розуміння ґенези цивільного процесуального права. 

При дослідженні розвитку цивільного процесу загалом, потребує 

врахування факт того, що процесуальні норми зародились ще у ранньому 

суспільстві як певні правила врегулювання конфліктних ситуацій або 

вирішення питання щодо покарання винної у конфлікті сторони [126, с. 111]. 

Е. Аннерс звертає увагу на те, що саме конфлікт та вимоги, якими сторони 

керувались, стали передумовою виникнення правових норм, зокрема і 

процесуальних, які згодом дозволяли забезпечити єдину процедуру розглядів 

таких конфліктів [10, с. 71]. Т. В. Кашаніна, хоча й вважає, що під 

формуванням процесуального права слід розуміти утвердження виключно 

процесуальних норм, також зауважує, що процедура вирішення конфліктів 

наявна на ранніх етапах розвитку суспільних відносин [88, с. 298]. 

Більшість вчених пов’язують появу процесуальних норм на території 

України із часами формування Київської Русі, тобто із початком IX ст. 

Водночас, деякі науковці вважають, що процесуальні норми насправді відомі 

ще у другій половині першого тисячоліття до нашої ери, оскільки у містах 
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грецьких колоній Ольвії, Пантікапеї, Херсонесі та деяких інших вже існували 

механізми здійснення судочинства [33, с. 192]. Розглядаючи процес у період 

античності та певну примітивну на той час форму вирішення конфліктних 

ситуацій, хоча й бачимо аналогічні стадії провадження (порушення справи, 

виклик іншої сторони, дослідження доказів, вирішення справи по суті, 

виконання рішення), проте, система судів як така та можливість перегляду 

рішення – відсутні [287, с. 52–53]. Водночас, слушним є зауваження 

О. А. Гавриленка про те, що подальший розвиток, у тому числі системи 

судових органів та процесуального права в України, відбувався на підвалинах, 

які закладалися ще за часів античності, зокрема, в державах Північного 

Причорномор’я [34, с. 33]. 

Аналізуючи право за часів Київської Русі, більшість вчених вказують на 

те, що воно було достатньо розвинутим, системним, а, отже, слугувало 

своєрідним взірцем для побудови права у подальшому. Так, уже на той час 

процес здійснення судочинства провадиться у межах чітко визначеної системи 

судів та базується на принципах єдності, змагальності, диспозитивності, 

усності, гласності, безпосередності та поміркованого формалізму [151, с. 41]. 

Джерелом норм, які використовувались при здійсненні тогочасного 

судочинства, було звичаєве право для світських судів. Загалом, воно посідало 

основне місце у ієрархії джерел. Натомість закон відігравав другорядну роль, 

а княжі устави та договори (міжнародні, договори між князями та між князями 

та народом) мали на меті роз’яснити норми звичаю, а тому брались до уваги 

виключно у разі необхідності їх тлумачення [365, с. 8–9]. Слід звернути увагу 

на те, що протягом всієї історії розвитку права на території України, саме 

звичаєвому праву приділялась особлива увага, оскільки їх норми 

застосовувались у досудовому і судовому процесах у формі обрядів, символів, 

дій, які потім відобразились у закріпленні на законодавчому рівні [84, с. 53–

54]. 

Окремо потребує зазначення кодифікований акт під назвою Руська 

правда, побудований на нормах, насамперед, звичаєвого права, що 
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використовувався на українських землях ще довгий час після розпаду 

Київської Русі і був покладений в основу наступних нормативно правових 

актів, таких як Литовські статути, Соборне уложення 1649 року та інших [155, 

с. 96].  

Руська правда – систематизований збірник норм давньоруського права, 

який відомий у декількох редакціях: Коротка, Поширена (Розширена, 

Простора) та Скорочена редакції. Кожна з них відображає певний етап 

розвитку суспільно-політичного життя Київської Русі [318, с. 392]. Тексти всіх 

редакцій Руської правди не були структуровані, оскільки на той час не було 

поділу на галузі права [206]. Відтак, кримінальний та цивільний процеси не 

розмежовувались, а процесуальні норми регламентували здійснення єдиного 

судочинства [238, с. 213].  

Історичні та правові джерела дозволяють зобразити тогочасний процес 

вирішення спору у наступному вигляді: сторони підкріплювали свої слова 

доказами, а суд, будучи посередником між сторонами, оцінював представлені 

докази. Так, змагальність процесу виявлялась в основному завданні сторін: 

представити докази аби переконати суддів у правоті своїх вимог. При цьому, 

право Давньої Русі передбачало рівність щодо обов'язку сторін доводити свої 

вимоги. Принцип диспозитивності виявлявся у вільному розпорядженні 

сторонами власними матеріальними і процесуальними правами задля 

забезпечення справедливого судового процесу [294, с. 406]. У сфері 

доказування Руська правда визначала не тільки категорії справ та відповідні 

види засобів доказування, а також особу, на яку покладався тягар доказування. 

Систему засобів доказування складали: присяга, ордалії, звод, показання 

свідків, письмові та речові докази [115, с. 29]. 

Закінчувався процес ухваленням судом усного рішення, яке вважалось 

остаточним. Оскільки основною метою тогочасного судочинства було 

встановлення справедливості між сторонами, а дотримання принципів 

рівності та змагальності свідчило про правду як концепт судової системи 

Київської Русі [18, с. 31–32], – органи вищих інстанцій та відповідна 
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можливість перегляду або оскарження ухваленого рішення на той час не 

існували. Так, після проголошення вироку з цивільної справи, сторона одразу 

могла приступати до його виконання [271, с. 311].  

Період перебування українських земель під владою Польського та 

Литовського князівств та, згодом, Речі Посполитої, відомий як «панування 

чужого права», оскільки характеризується значним впливом на судочинство 

західно-європейської-правової доктрини [29, с. 14]. І хоча, спершу 

використовувалось звичаєве право та Руська правда, розвиток суспільних 

відносин обумовив необхідність утвердження єдиного кодифікованого акта як 

загального збірника законів. Від 1468 року і до запровадження першого 

Статуту Великого князівства Литовського, процес врегульовувався 

Судебником Казимира IV, який переважно містив норми кримінального та 

кримінального процесуального права [116, с. 13].  

У кінці XI–XVII ст. судочинство на землях України здійснювалось на 

основі Литовських статутів у трьох редакціях: Старий 1529 року; Волинський 

1566 року; Новий 1588 року. Їх особливістю було те, що у кожному із Статутів 

процедурні норми стосовно розгляду та вирішення судами справ містились в 

окремих розділах [288, с. 25]. Так, у структурі Литовського статуту 1529 року 

окремо виділено розділ, присвячений судовому процесу, під назвою «О 

судьях». Статут 1566 року вже містив іншу назву – «О судьях и суде» і більш 

детально регламентував процес здійснення судочинства [6, с. 63]. 

Найвизначнішою пам’яткою вважають останній, так званий, Новий Статут, 

який завершив кодифікацію правових положень та став своєрідним взірцем 

для подальшого розвитку права, що діяло на українських землях [291]. 

За своїми рисами, тогочасний процес нагадував процедуру розгляду 

справи, яка була відома за часів Київської Русі. У цей період вперше 

віднаходимо згадки про перегляд судових рішень. Наприклад, вироки у той 

час можна було оскаржити шляхом подання скарги на суддів або шляхом 

подання апеляції. Перший механізм перегляду можна було застосовувати не 

тільки після ухвалення остаточного рішення, а й протягом здійснення процесу. 
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Із часом, цей інститут застосовувався менше, і, згодом, його місце повністю 

зайняло апеляційне оскарження, під яким розумівся новий розгляд справи 

вищим судом: сумніваючись у відповідності вироку правовим нормам, 

сторона могла заявити про свою незгоду з судовим рішенням одразу після його 

проголошення у суді [290, с. 35–263]. Тому у Речі Посполитій створювались 

окремі апеляційні інстанції, а процедура перегляду регламентувалась 

процесуальними нормами. Так, артикль 64 розділу IV Литовського Статуту 

1566 року, встановлював неможливість подання під час апеляції нових 

доказів, які не були розглянуті судом першої інстанції [90, с. 178]. 

За різних історичних, соціальних та культурних причин на території 

України наприкінці ХV ст. виникло та почало розвиватись козацтво. 

Внаслідок цього, а також подальших перетворень соціально-економічного та 

політичного характеру доба Гетьманщини ознаменувалась значними змінами 

процесуального права. На початку XVII ст. боротьба українського козацтва 

проти російського царизму та намагання відстояти самостійність 

Гетьманщини дозволили вибудувати власну судову систему, яка складалась із 

Генерального суду, полкових і сотенних судів. Генеральний військовий суд 

при гетьманові розглядав апеляційні скарги на рішення полкових і сотенних 

судів [113, с. 144]. Джерелами права того часу були звичаї, козацьке та 

магдебурзьке право. Певною мірою зберегли свою дію Литовські статути [147, 

с. 217]. 

Судовий процес так само мав змагальний характер. Сторони в усній 

формі намагалися довести свої вимоги, використовуючи докази на їх 

підтвердження, до яких у ту пору відносились: власне зізнання, що мало 

найвищу доказову силу; офіційні та приватні письмові документи; показання 

свідків; присяга, яка дозволялась виключно у випадку відсутності інших 

доказів, а складала її та сторона, яку суд вважав ближчою до істини; речові 

докази; висновки експертів – професіоналів з різних галузей, які надавали 

обґрунтовані показання на запит суду [84]. Завершувався процес ухваленням 
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та проголошенням так званого судового декрету, який сторони могли 

оскаржити до вищого суду.  

Унаслідок низки історичних подій, які врешті призвели до підписання у 

1667 року Андрусівського перемир’я, територію України офіційно було 

поділено на дві частини – Лівобережну, яка відійшла до складу Московської 

держави, та Правобережну, яка відносилась до Речі Посполитої. Враховуючи 

вказане, наступний період розвитку цивільного процесуального права слід 

розглядати з огляду на розділення українських земель та відповідний вплив 

інших країн на право нашої держави.  

Слід зазначити, що досить часто серед джерел права того періоду (XVII 

та XVIII ст.) називають Соборне уложення 1649 року [308]. Воно, хоча й діяло 

тільки на Правобережній Україні від 1654 року, але має значення у розвитку 

цивільного процесуального права, з огляду на те, що процес регулювався 

окремими положеннями глави 10 Соборного уложення. Це утверджувало 

відокремлення процесуальних норм від норм матеріального права [301, с. 73]. 

Окрім цього, Соборне уложення 1649 року відповідним чином вплинуло й на 

подальші систематизації правових норм, які від того часу біль-менш чітко 

розмежовувались за галузями права.  

Водночас, продовжувалась боротьба українців у побудові власної 

незалежності та автономності у вирішенні державних, у тому числі, судових 

справ, що звісно не влаштовувало тогочасних очільників російської імперії. 

Відтак, реформи Петра I у сфері українського судочинства, реалізовані, 

зокрема, Малоросійською колегією у 1720-х роках, ще більше розширили 

застосування норм Соборного уложення на землях Гетьманату [308]. 

Малоросійська колегія була покликана захищати права та інтереси козаків від 

свавілля козацької старшини відповідно до закону та за справедливістю. Такі 

обіцянки дозволили лише на деякий час утвердити владу цього органу та 

нівелювати авторитет Генерального суду Гетьманщини. Проте, із часом 

Малоросійська колегія за різних причин втратила свій вплив, чим згодом 

дозволила забезпечити реформи, для утвердження гетьманської державності.  



21 

Так, 1722 року гетьман Павло Полуботок видав Інструкцію судам, якою, 

зокрема, було структуровано ієрархії загальних судових органів, визначено 

чітку послідовність подання та розгляду апеляцій, чим було обмежено судову 

компетенцію Малоросійської колегії [293, с. 282–283]. Такі дії та успіх реформ 

Полуботка призвели до рішучої негативної реакції Петра I. Відтак, Перша 

Малоросійська колегія утвердилась на території Лівобережної України як 

вищий судовий та апеляційний орган, де повністю використовувалась 

загальноросійська форма здійснення судочинства. З метою врегулювання 

суспільних відносин, протягом цього періоду видавались універсали та акти 

гетьманів. Чіткіше систему апеляційного перегляду було врегульовано 

положеннями Інструкції судам Данила Апостола від 1730 року: відтепер, 

вищий суд міг приймати на розгляд виключно ті справи, що вже розглядались 

у нижчих судах [96]. 

Боротьба козацтва із владою Російської імперії призвела до значної 

кількості нормативних актів та своєрідного хаосу у системі судочинства. У той 

час великого значення мав Український кодекс 1743 року, більш відомий як 

«Права, за яким судиться малоросійський народ», із наступних причин. По-

перше, це збірник, де загальним процесуальним положенням присвячені 

окремі глави. При цьому, поряд із цивільними та кримінальними нормами 

матеріального права, також є певні процесуальні норми відповідно до галузей. 

По-друге, хоч кодекс не проводить чіткого розмежування між цивільним та 

карним процесом, за незначними винятками, все ж цей кодекс визначає 

правила здійснення судочинства.  

У межах цього дослідження необхідною є деталізація підстав для 

перегляду судових рішень. Так, поряд з апеляцією, Кодекс 1743 року 

встановлює також особливий спосіб перевірки і скасування судових вироків: 

якщо судовий вирок ухвалено внаслідок обману, фальшивих документів, 

підкупу свідків або інших протиправних дій учасників, то обвинувачена особа 

може оскаржити рішення перед судом, що ухвалив вирок. Після перевірки 

поданих доказів, суд може скасувати свій попередній вирок та ухвалити новий. 
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При цьому, винного чи винних у цивільних справах карали арештом на 

20 тижнів, грошовою покутою у розмірі 12 рублів та поверненням 

виправданому всіх видатків та відшкодуванням виправданому шкоди. Отже, у 

Кодексі 1743 року віднаходимо так званий інститут «зновлення» [378, с. 80] як 

надзвичайний засіб зміни ухваленого вироку, який за своєю суттю є тим, що 

наразі відомо як перегляд за нововиявленими обставинами. 

Натомість, на західноукраїнських землях австрійське законодавство 

поступово почали запроваджувати з 1772 року [111, с. 46]. До правління Марії 

Терези цивільні процесуальні норми містились у численних статутах, виданих 

окремо для кожної із територій земель. У 1782 році, за панування Йосифа II, 

чинності набув Загальний судовий закон, проте у зв’язку із його практичною 

недосконалістю у 1796 році було прийнято Австрійський Цивільний 

процесуальний кодекс, який детально регулював усі стадії цивільного 

процесу. Однак, на практиці застосування його норм призводило до 

затягування та неефективності судового захисту [21, с. 904]. Із того часу було 

запроваджено низку нормативно-правових актів, були намагання здійснити їх 

кодифікацію та реформувати здійснення цивільного судочинства. Досконало 

це вдалось зробити лише у 1895 році завдяки запровадженню Закону про 

судовий процес у цивільних справах [54, с. 17–19].  

Австрійський цивільний процесуальний кодекс 1895 року передбачав 

можливість перегляду судових рішень у формі подання апеляційної скарги. 

Апеляційні суди перевіряли рішення суду першої інстанції в межах 

апеляційних вимог, а також висновки, зроблені до ухвалення рішення, крім 

тих, які не підлягали оскарженню або набули чинності через порушення 

строків на оскарження. Окрім цього, передбачалась можливість подання 

ревізійної скарги на рішення апеляційного суду, якщо: рішення мало недоліки, 

які свідчили про неповне або необґрунтоване обговорення і вирішення справи; 

резолютивна частина рішення апеляційного суду містила факти, що не були у 

провадженні судів нижчих інстанцій; рішення ухвалено із неправильним 

застосуванням закону [55, с. 125].  
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Саме тоді, на території України, яка була у складі Російської імперії, 

процес здійснення судочинства однозначно не врегульовувався. Існування 

значної кількості нормативно правових актів, складність судової системи, 

множинність судових інстанцій, врешті призвели до нівелювання принципів 

правосуддя та порушення прав сторін [85, с. 26–27]. 

Від 1832 року застосовувались приписи Зводу законів Російської імперії 

Миколи I. Спочатку діяли перші 15 томів, в яких містились основні закони 

матеріального права, проте норми процесуального права потребували 

систематизації. Великого значення для захисту державою прав та інтересів 

громадян відіграла судова реформа, проведена у 1864 році та прийняття за її 

результатами кодифікованого акта – Статуту цивільного судочинства, що 

ознаменувало остаточне розділення цивільного та кримінального процесів. 

Саме ця подія визначається деякими науковцями як виникнення сучасного 

цивільного процесу [286, с. 412–413; 295, с. 10; 77, с. 114].  

Статут цивільного судочинства 1864 року, що фактично побудований за 

прикладом Цивільного процесуального кодексу Французької республіки 

1806 року, складався із чотирьох книг  [135, с. 53]. Нормативне закріплення 

основоположних принципів здійснення правосуддя беззаперечно свідчить про 

основне досягнення тогочасної судової реформи. Ця реформа значно вплинула 

і на розвиток інституту перегляду судових рішень у зв’язку із нововиявленими 

обставинами [240, с. 14]. 

Загалом, порядок оскарження судових рішень регулювався 

положеннями розділу 2 книги 2 Статуту цивільного судочинства. У цьому 

розділі містилось дві глави: про апеляцію та про відміну рішень. Своєю 

чергою, положення останньої визначали три можливих види відміни судових 

рішень: у порядку касаційного оскарження, за клопотанням особи про 

перегляд рішення, а також за клопотанням осіб, які не брали участі у справі.  

У межах цього дослідження потребує уваги відміна рішень за 

клопотанням про перегляд рішення. Так, ст. 794 Статуту цивільного 

судочинства 1864 року передбачала можливість перегляду судових рішень у 
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випадку відкриття нових обставин або фальсифікації актів, на підставі яких 

було ухвалено рішення, про перегляд якого просить особа.  

У коментарі до вказаної статті зазначено, що у проекті Статуту 

цивільного судочинства повноваження щодо перегляду судового рішення у 

таких випадках належали тому самому суду, який ухвалив рішення. Проте, в 

остаточній версії Статуту цивільного судочинства судові рішення підлягали 

перегляду касаційним департаментом сенату як вищим органом судової влади, 

що обґрунтовувалось такими аргументами: по-перше, порядок відміни 

судових рішень має бути однаковим, незалежно від підстав перегляду; по-

друге, необхідним є забезпечення остаточності та непохитності рішення про 

відміну судового акта; по-третє, оцінка обставин як підстави для можливої 

відміни судового рішення, потребує високої юридичної техніки та може 

належати тільки авторитетному органу судової влади [296]. 

Статут цивільного судочинства не містив переліку нововиявлених 

обставин. Проте ознаки таких обставин визначались науковцями з 

урахуванням судової практики. К. П. Побєдоносцев вже на той час детально 

описав характерні риси обставин, які визначались судом нововиявленими: 

достовірний факт того, що така обставина об’єктивно не могла бути 

пред’явлена учасником справи; відкриття такої обставини після вирішення 

справи; така обставина має бути безпосередньо пов’язана із судовим 

рішенням [160, с. 509–512].  

Процесуальна форма перегляду судових рішень була однакова у всіх 

трьох видах провадження. Наприклад, строк на подання клопотання про 

відміну рішення – чотири місяці, але початок його перебігу визначався по-

різному: у випадку нововиявлених обставин – із дня, коли стало відомо про 

такі обставини; у випадку фальсифікації – з дня, коли вирок, яким встановлено 

факт фальсифікації документа, на підставі якого було ухвалено судове 

рішення, набрав законної сили. У загальному, цей строк обмежувався 

десятилітнім терміном подачі клопотання про відміну судового рішення 

(ст. 806 Статуту цивільного судочинства). 
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Специфіка перегляду судового рішення за ст. 794 Статуту цивільного 

судочинства полягала у тому, що перегляд відбувався лише тоді, коли 

нововиявлені обставини або встановлена фальсифікація акта могли змінити 

суть ухваленого рішення, що було прямо зазначено у ст. 805 Статуту 

цивільного судочинства. При цьому, до повноважень касаційного 

департаменту сенату не входило вирішення справи по суті й ухвалення нового 

рішення, – справа підлягала поверненню на новий розгляд. Також, Статут 

цивільного судочинства містив вказівку судам, які мали переглядати рішення: 

ст. 811 цього Статуту передбачала, що судова установа не повинна 

переглядати рішення на предмет його правильності або неправильності, а межі 

розгляду мають зводитись виключно до ухвалення нового рішення із 

врахуванням нововиявлених обставин. 

Отже, інститут перегляду судових рішень детально регламентувався у 

Статуті цивільного судочинства. Це стало основним базисом для подальшого 

розвитку процедури перегляду за нововиявленими або виключними 

обставинами. Про ефективність норм Статуту цивільного судочинства 

свідчить факт того, що цей нормативно-правовий акт здебільшого 

застосовувався аж до встановлення радянської влади. 

Загальновідомі події 1917 року стали початком становлення так званого 

«радянського» або «соціалістичного» права. Природно, що радикальні зміни у 

політичному житті негативно відобразились не лише на державності України, 

а й на її законодавстві, зокрема й того, що стосувалось судочинства. 

Декретом Ради Народних Комісарів «Про суд» від 22 листопада 

1917 року усі існуючі судові установи були ліквідовані, їх замінили місцеві 

суди, рішення яких були остаточними та оскарженню не підлягали. При цьому, 

місцеві суди керувались законами повалених урядів у частині, що не були 

відмінені революцією та не суперечили революційній совісті та 

правосвідомості [366, с. 163]. 

Тим часом на території України були зроблені перші кроки щодо 

будівництва власної судової системи. Зокрема, Третій Універсал Центральної 
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Ради визначив завдання Генеральному секретарству судових справ «зробити 

всі заходи до упорядкування судівництва і привести до згоди з правними 

поняттями народу» [313]. 

Прийшовши до влади у квітні 1918 року, Павло Скоропадський 

запровадив, серед іншого, й судову реформу. Так, система судової влади 

складалась із загальних судів, військових судів, Головного військового суду, 

Київської, Харківської та Одеської судових палат (які були судами апеляційної 

інстанції та судами першої інстанції у справах про державні та посадові 

злочини), а також Генерального суду, що складався із цивільного, карного та 

адміністративного департаментів, і який мав повноваження колишнього 

Сенату Російської імперії. Здебільшого, при розгляді справ використовувались 

законодавчі акти колишньої Російської імперії [79, с. 274]. 

Після падіння Гетьманату та зміни влади, знову постали питання 

реформування державних органів, також і судових. Увага Директорії на той 

час зосередилась на воєнно-польових судах, що керувались нормами 

російського законодавства: Військового статуту про покарання 1869 року та 

Положення про польове управління військ у воєнний час 1914 року. Проте, 

така система судів не виправдала себе. Згодом на зміну їй прийшли 

надзвичайні воєнні суди, рішення яких оскарженню або перегляду не 

підлягали [272, с. 59–60]. 

На західних територіях України свою незалежну систему органів 

державної влади намагалась побудувати Західноукраїнська Народна 

Республіка (далі за текстом – ЗУНР). Закон «Про тимчасову організацію судів 

і влади судової» від 21 листопада 1918 року поклав початок заміни 

австрійської судової влади українською. Поряд з повітовими судами як судами 

першої інстанції, існували вищі. Із плином часу відбувались зміни щодо 

утвердження нової судової системи і врешті було запроваджено наступну 

систему: окружні та повітові суди як суди першої інстанції; Вищий суд у місті 

Львів як суд апеляційної інстанції; а також Найвищий суд як суд касаційної 

інстанції. Хоча, з огляду на надзвичайні обставини, що були спричинені 
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війною, повноваження судів вищих інстанцій на практиці належали 

спеціально створеним Сенатам [87, с. 119–121]. При розгляді справ 

застосовувалось австрійське законодавство, зокрема й Цивільний 

процесуальний кодекс 1895 року [112, с. 70]. 

22 січня 1919 року, проголошенням Акта злуки, було об’єднано 

Українську Народну Республіку та Західноукраїнську Народну Республіку. 

І хоча ця подія мала велике значення, оскільки український народ означив своє 

право на власну державу, розбудова незалежної України із власною правовою 

системою, так і не відбулась.  

Водночас із вказаними подіями, продовжувалась діяльність щодо 

встановлення на території України радянського режиму. 04 січня 1918 року 

Народним Секретаріатом (як тимчасового виконавчого органу українського 

радянського уряду, створеного на противагу владі Української Центральної 

Ради) було прийнято Декрет «Про введення народного суду в Україні», яким 

остаточно ліквідовано судову систему Російської імперії на території України. 

Відтак, судові рішення не підлягали оскарженню і їх виконання 

оголошувалось негайним [44, с. 2]. 

Від цього часу відбувалось поступове становлення радянської влади і 

утвердження повноважень радянських судових органів. Вплив партійного 

керівництва, відсутність незалежності суду та можливість виконавчих органів 

контролювати діяльність суддів – відобразилось на основоположних 

принципах здійснення судочинства.  

Питання стосовно запровадження порядку перегляду вироків народних 

судів було порушено на Першому з’їзді народних суддів у Харкові, який 

відбувся у лютому 1918 року. Внаслідок цього, другим Декретом Ради 

народних комісарів УРСР від 14 лютого 1919 року «Про суд» були 

запроваджені ради народних суддів, які складались із постійних суддів міста 

чи повіту, та призначались у якості касаційно-ревізійної інстанції щодо 

вироків районних народних судів [298].  
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Остаточне затвердження України як Української Соціалістичної 

Радянської Республіки (далі за текстом – УСРР) відбулось із прийняттям 

06 березня 1919 року її першої Конституції [102]. Із того часу цивільне 

процесуальне законодавство зазнавало змін поряд з іншими галузями 

законодавства. О. В. Задоєнко зазначає, що цей період відбувався за особливих 

умов, пов’язаних із змінами завдань і характеру кодифікаційної діяльності, що 

було обумовлено геополітичними змінами, утворенням Радянського Союзу і 

вступом України до нього [60, с. 128]. 

У той час цивільний процес регулювався здебільшого нормами 

кримінального судочинства, оскільки цивільних справ було небагато у зв’язку 

із значним скороченням цивільного обігу. Справи розглядалися народними 

суддями одноособово або за участі двох народних засідателів. Рішення могло 

бути оскаржено у касаційному порядку до Ради народних суддів протягом 

місяця з дня його проголошення [79, с. 326]. 

30 липня 1924 року було прийнято Цивільний процесуальний кодекс 

УСРР, який набрав чинності 30 грудня 1924 року та складався із п’яти частин, 

четверта із яких регулювала питання оскарження та перегляду судових рішень. 

Так, єдиною формою оскарження залишалось касаційне. При цьому 

передбачалась можливість внесення касаційної скарги прокурором, який мав 

право вступати у процес на будь-якій його стадії. Касаційній інстанції також 

надавались додаткові повноваження: можливість заповнювати прогалини 

судових рішень, які безпосередньо випливають із судового рішення та 

обставин справи (наприклад, нарахувати відсотки на присуджені суми) [241, 

с. 617]. 

На той час, під переглядом рішення розумілося повне скасування 

судових рішень, що набрали законної сили. Такий перегляд знаходився у 

виключній компетенції Верховного суду УСРР. Перегляд рішень був 

можливий: «а) коли відкрилися нові обставини, що мали істотне значення для 

справи і раніше були невідомі той чи іншій стороні процесу; б) коли у справі, 

по якій було винесено ухвалу, встановлено судовим вироком завідомо 
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неправдиві свідчення свідків, злочинні дії сторін, їх представників чи 

експертів або злочинні дії членів суду, що брали участь у справі; в) коли 

ухвала ґрунтується на документах, визнаних згодом за вироком суду 

фальшивими чи коли скасовано постанову суду, на яку спиралося дане 

рішення» [292, с. 27]. 

Тогочасна судова практика показала прогалини та неточності ЦПК 

УСРР 1924 року. В. Д. Гончаренко також зазначає, що зміни в 

адміністративно-територіальному поділі країни, поступовий розвиток 

цивільного обігу, наявність певної усталеної практики при вирішенні 

цивільних справ обумовили необхідність прийняття нового цивільного 

процесуального кодексу [40, с. 326]. 

Відтак, 11 вересня 1929 року прийнято, а 01 грудня 1929 року набрав 

чинності новий Цивільний процесуальний кодекс УСРР, що переважно 

дублював норми попереднього кодексу: частина четверта також визначала 

можливість та порядок оскарження і перегляду рішень.  

Так, за ст. 286 ЦПК УСРР 1929 року можна було переглядати рішення у 

наступних випадках: виявлення нових обставин, що мають істотне для справи 

значення і що були невідомі стороні; коли встановлені неправдиві свідчення 

свідків, злочинні діяння сторін, їх представників чи експертів, або злочинні 

діяння суддів, що брали участь у справі; коли рішення ухвалено на основі 

документів, згодом визнаних у вироку кримінальної справи як підроблені, або 

коли скасовано постанову суду, взяту за основу цього рішення. Строк на 

подання заяви про перегляд так само встановлювався у тридцять днів із дня 

встановлення відповідних обставин. Поряд із вказаними підставами для 

перегляду, ст. 288 ЦПК УСРР 1929 року передбачала можливість прокурорам 

звертатись за переглядом судових рішень у випадку порушення загальних 

засад радянського законодавства та якщо ухвалене рішення суперечить 

політиці Робітничо-селянського уряду або загальним інтересам Робітничо-

селянської держави і трудящих [67, с. 937]. 
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У такій редакції ЦПК УСРР 1929 року діяв протягом тривалого часу без 

суттєвих змін, до прийняття 08 грудня 1961 року Основ цивільного 

судочинства Союзу Радянських Соціалістичних Республік і союзних 

республік, який поклав початок для реформування цивільного процесуального 

законодавства. 

В Основах цивільного судочинства СРСР і союзних республік (далі за 

текстом – Основи), що набрав чинності 01 травня 1962 року, ст. 53 були 

визначені наступні підстави для перегляду судового рішення за 

нововиявленими обставинами: істотні для справи обставини, які не були і не 

могли бути відомими заявнику; встановлені вироком суду, що набрав законної 

сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправдивий висновок 

експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або 

речових доказів, що потягли за собою постановлення незаконного або 

необґрунтованого рішення; встановлені, набраним законної сили вироком 

суду, злочинні дії сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, або їх 

представників чи злочинні діяння суддів, вчинені при розгляді даної справи; 

скасування рішення, вироку, ухвали або постанови суду або постанови іншого 

органу, що стало підставою ухвалення цього рішення чи постановлення 

ухвали.  

Хоча підстави здебільшого дублювали попередні редакції цивільних 

процесуальних кодексів, Основи ввели термін «нововиявлені обставини» та 

встановлювали, що рішення переглядаються судом тієї ж інстанції, що 

ухвалив рішення [150]. При цьому, вказана норма передбачала, що 

процесуальні строки та порядок перегляду визначаються цивільним 

процесуальним законодавством союзних республік.  

Враховуючи указаний припис, почалась робота щодо запровадження 

нового цивільного процесуального кодексу Української Радянської 

Соціалістичної Республіки (далі за текстом – УРСР). Так, 18 липня 1963 року 

прийнято, а 01 січня 1964 року набрав чинності, Цивільний процесуальний 
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кодекс УРСР, який значно відрізнявся юридичною технікою і став наступним 

кроком у розвитку цивільного судочинства на території України [97, с. 23]. 

Серед визначальних рис ЦПК УРСР 1963 року можна назвати наступні: 

відновлення інституту присяжних засідателів; активна участь прокурора у 

здійсненні нагляду за цивільним судочинством; мінімізація адвокатського 

представництва при розгляді цивільних справ; надмірна активність суду при 

вирішенні цивільних справ; визначення основним завданням цивільного 

судочинства – з’ясування правди та запровадження принципу об’єктивної 

істини як основного при розгляді та вирішенні цивільних справ [301, с. 123]. 

Стосовно перегляду судових рішень, то ЦПК УРСР 1963 року 

встановлював кілька їх форм. Так, у якості оскарження був перегляд рішення 

в апеляційному та касаційному порядках. Також судові рішення та ухвали, що 

набрали законної сили, могли переглядатись у зв’язку із нововиявленими та 

винятковими обставинами за тих самих підстав, які були визначені Основами 

цивільного судочинства СРСР та союзних республік.  

Окрім цього, мав місце перегляд у порядку судового нагляду рішень, 

ухвал, постанов суду, що набрали законної сили, а також перегляд у зв’язку з 

нововиявленими обставинами. Стосовно нагляду слід зазначити, що ст. 328 

вказаного кодексу встановлювала право Генерального прокурора СРСР, 

Голови Верховного суду СРСР та їх заступників, а також прокурорів областей 

і головам обласних судів, звертатись за переглядом судових рішень у порядку 

нагляду [358]. 

Вказана норма ще довго зберігалась як підстава для перегляду судових 

рішень, хоча Європейський суд з прав людини (далі за текстом – ЄСПЛ) 

неодноразово розглядав нагляд, як втручання у діяльність судових органів з 

боку виконавчої влади. Про це було наголошено у справах, зокрема, 

«Трегубенко проти України» (рішення від 02.11.2004 р.) [264]. Окрім цього, 

така форма перегляду також не знаходила підтримки у наукових колах 

процесуалістів. За визначенням В. В. Комарова такий інститут не тільки 
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нівелював принцип законної сили судового рішення та незалежності суддів, а 

суперечив принципам правової держави [354, с. 18]. 

Із моменту проголошення Україною незалежності, почався процес 

формування нового процесуального законодавства з орієнтиром на 

міжнародні стандарти здійснення правосуддя. Поступово змінювалась і 

система судочинства, про що свідчать численні зміни до ще діючого на той час 

ЦПК, внесені відповідно до Концепції судово-правової реформи в Україні, 

затвердженої постановою Верховної Ради України від 28 квітня 1992 року, 

якою проголошувались її основні принципи, серед яких, зокрема, була 

перевірка законності і обґрунтованості судових рішень в апеляційному і 

касаційному порядках та за нововиявленими обставинами [225]. Відтоді 

почались реформаційні процеси та становлення цивільного процесуального 

законодавства незалежної України.  

З огляду на розвиток України згідно із концепцією правової держави на 

демократичних засадах, із урахуванням Закону України «Про внесення змін до 

Цивільного процесуального кодексу», редакція ЦПК України від 29 червня 

2001 року уже не містила перегляду судових рішень у порядку нагляду. До 

виняткових обставин перегляду, відповідно до ст. 347-2 ЦПК 1963 року, 

відносились: виявлення після касаційного розгляду справи неоднозначного 

застосування судами загальної юрисдикції одного й того ж положення закону 

або його застосовано всупереч нормам Конституції України, а також, якщо у 

зв’язку з цими рішеннями міжнародна судова установа, юрисдикція якої 

визнана Україною, встановила факт порушення Україною міжнародних 

зобов’язань.  

Новим етапом у розвитку цивільного процесуального законодавства 

стало прийняття у 2004 році ЦПК України, який набрав чинності 01 січня 

2005 року [358]. Аналізуючи ЦПК 2004 року сьогодні, можна дійти висновку, 

що він був визначальним зрушенням у бік формування цивільного процесу 

незалежної України. Як зазначає І. О. Ізарова, у ньому відобразились 
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конституційні засади, а також загальні уявлення про порядок здійснення 

правосуддя у цивільних справах [82, с. 35]. 

ЦПК України 2004 року значно відрізнявся від попереднього. Зміни 

відбулись як в інституті оскарження судових рішень, так і в перегляді судових 

рішень за інших підстав. Зокрема, провадження за винятковими обставинами 

було відокремлено від провадження у зв’язку із нововиявленими обставинами. 

При цьому, якщо положення щодо нововиявлених обставин не змінились, 

перегляд рішень Верховним Судом України (далі за текстом – ВСУ), після 

перегляду у касаційному порядку, зазнав змін. Зокрема, до підстав перегляду 

віднесли неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одного 

й того самого положення закону. У Концепції вдосконалення судівництва для 

утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських 

стандартів, затвердженого Указом Президента України від 10 травня 

2006 року, такі повноваження обґрунтовувались тим, що найвищий судовий 

орган у системі судів загальної юрисдикції повинен гарантувати правосудність 

судових рішень [224]. Однак, на той час такі повноваження із перегляду справ 

здебільшого розумілись під терміном «виняткова касація» або «подвійна 

касація». 

Щодо таких функцій ВСУ звернув увагу Конституційний Суд України 

(далі за текстом – КСУ) у своєму рішенні № 8-рп/2010 від 11 березня 

2010 року щодо офіційного тлумачення термінів «найвищий судовий орган», 

«вищий судовий орган», «касаційне оскарження». Так, на думку КСУ, 

перегляд рішень за винятковими обставинами Верховним Судом України не 

може бути виправдано з точки зору забезпечення права на справедливий 

розгляд справи упродовж розумного строку, а наявність двох касаційних 

інстанцій для перевірки рішень спеціалізованих судів не відповідає засадам 

правової визначеності [248]. Проте, такі повноваження ВСУ залишались ще 

протягом тривалого часу.  

Також можливим був перегляд судових рішень у зв’язку із 

нововиявленими обставинами. За ЦПК України 2004 року до нововиявлених 
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відносились: істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі 

особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи; встановлені вироком 

суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо 

неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, 

фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення 

незаконного або необґрунтованого рішення; встановлення вироком суду, що 

набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було 

ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення; скасування судового 

рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення 

ухвали, що підлягають перегляду; встановлена Конституційним Судом 

України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого 

положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще 

не виконане.  

Зміни поглядів України при відстоюванні своєї незалежності та обранні 

шляху до демократичного майбутнього, обумовили важливі зміни й у 

правовому полі. Так, у 2014 році було підписано Угоду про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом, положення якої, у тому числі, визначають 

співпрацю у сфері юстиції та посилення ефективності здійснення 

судочинства [316]. Очевидною стала необхідність радикального 

реформування наявної судової системи та процедур здійснення судочинства. 

Значні зміни у цивільному процесі України відбулись внаслідок судової 

реформи, започаткованої Указом Президента України «Про Стратегію 

реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 

2015–2020 роки», якою було поставлено ідею щодо розробки «системи 

перегляду судових рішень та повторного перегляду справ за нововиявленими 

обставинами для забезпечення кращого доступу до правосуддя, сприяння 

єдності практики та кращого роз'яснення судових рішень» [233]. 

У межах цієї реформи, 12 лютого 2015 року було прийнято Закон 

України «Про забезпечення права на справедливий суд» відповідно до якого у 

ст. 355 ЦПК України були внесені зміни щодо підстав перегляду: кодекс уже 



35 

не містить поняття «виняткові», а повноваження Верховного Суду України з 

перегляду судових рішень були розширені такими підставами: неоднакове 

застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм 

матеріального права, що спричинило ухвалення різних за змістом судових 

рішень у подібних правовідносинах; неоднакове застосування судом 

касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права – при 

оскарженні судового рішення, яке перешкоджає подальшому провадженню у 

справі або яке прийнято з порушенням правил підсудності або встановленої 

законом компетенції судів щодо розгляду цивільних справ; встановлення 

міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, 

порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи 

судом; невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції висновкам 

щодо застосування у подібних правовідносинах, викладеним у постанові 

Верховного Суду України [221]. Своєю чергою, підстави для перегляду 

судових рішень у зв’язку із нововиявленими обставинами так само містились 

у ч. 2 ст. 361 ЦПК України і залишились майже незмінними, як і процедура 

перегляду за таких підстав. 

Суттєвих змін інститут перегляду судових рішень зазнав із набранням 

чинності Закону України «Про внесення змін до Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 

України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 

законодавчих актів» від 03 жовтня 2017 року [214]. Фактично цей закон 

утвердив нову редакцію Цивільного процесуального кодексу України. У сфері 

перегляду судових рішень, що набрали законної сили, з’явились виключні 

обставини, змінились підстави перегляду за нововиявленими обставинами, у 

дечому реформувалась і процедура перегляду, змінилась і назва цього 

інституту – «Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними 

обставинами». 

Відповідно до цих змін, нововиявленими обставинами є: істотні для 

справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не могли бути 
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відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи; встановлений 

вироком або ухвалою про закриття кримінального провадження та звільнення 

особи від кримінальної відповідальності, що набрали законної сили, факт 

надання завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправдивих 

показань свідка, завідомо неправильного перекладу, фальшивості письмових, 

речових чи електронних доказів, що призвели до ухвалення незаконного 

рішення у даній справі; скасування судового рішення, яке стало підставою для 

ухвалення судового рішення, що підлягає перегляду. 

Виключними обставинами, що стали новелою цивільного 

процесуального законодавства, як підставами для перегляду судового 

рішення, є: встановлена Конституційним Судом України неконституційність 

(конституційність) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, 

застосованого (не застосованого) судом при вирішенні справи, якщо рішення 

суду ще не виконане; встановлення міжнародною судовою установою, 

юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних 

зобов’язань при вирішенні даної справи судом; встановлення вироком суду, 

що набрав законної сили, вини судді у вчиненні кримінального 

правопорушення, внаслідок якого було ухвалено судове рішення [360, с. 213]. 

Так, стан функціонування інституту перегляду судових рішень у 

сучасному цивільному процесі України, у тому числі, за нововиявленими або 

виключними обставинами, завдячує динаміці його розвитку протягом кожного 

із періодів історії здійснення цивільного судочинства на території України: за 

часів Київської Русі; під владою Речі Посполитої; доби Гетьманщини; під 

впливом Австрійської імперії та Російської імперії відповідно до розділення 

українських земель; за часів радянського права; у період незалежності 

України [132, с. 233–236]. 

Таким чином, було зроблено історичний огляд етапів становлення та 

розвитку інституту перегляду судових рішень, що набрали законної сили, на 

території України. Відсутність можливості оскарження та перегляду судових 

рішень на ранніх етапах розгляду спірних питань, обумовили необхідність їх 
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запровадження, оскільки стало зрозумілим, що за деяких обставин ухвалене 

судове рішення може бути неправосудним. Перші нормативно-правові акти 

передбачали можливість звернення особи із проханням про перегляд судових 

рішень у порядку оскарження. Проте із плином часу, розвитком суспільних 

відносин та впливом багатьох факторів також змінювались підходи щодо 

визначення обставин, за яких справа потребує перегляду. Особливістю 

вивчення питань розвитку історичних подій є те, що показники якості змін 

цивільного процесуального законодавства визначаються лише у майбутньому. 

Відтак, доцільності та ефективності реформування інституту перегляду 

судових рішень можна надати оцінку згодом, зважаючи на реалізацію 

процесуальних норм та судову практику. 

 

 

1.2 Перегляд судових рішень як елемент змісту права на 

справедливий суд 

 

Аналізуючи історичні етапи становлення та розвитку цивільного 

процесу, можливо простежити як протягом тривалого часу здійснювалась 

робота зі створення умов для функціонування механізмів захисту прав та 

законних інтересів осіб. Визначною подією для світової спільноти стало 

прийняття 04 листопада 1950 року Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод відповідно до Загальної декларації прав людини [58], 

яка закріпила визнані міжнародною спільнотою права та свободи людини у 

політичній, економічній, соціальній і культурній сферах.  

Стосовно здійснення судочинства неабиякого значення має ст. 6 

Конвенції, яка передбачає право кожного на справедливий суд [98]. Саме вона 

сприяє створенню у європейських державах незалежної, неупередженої 

судової системи та запровадженню ефективних судових процедур. Своєю 

чергою, це забезпечує умови для реалізації принципу верховенства права, який 

є пріоритетним у розвитку демократичних держав. Міжнародна спільнота 
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постійно працює над вдосконаленням механізмів здійснення правосуддя, 

оскільки за визначенням Консультативної ради європейських суддів, судова 

влада є однією із трьох гілок влади демократичної держави, місія якої полягає 

у гарантуванні верховенства права та забезпеченні реалізації правових норм 

щодо неупередженого, справедливого, чесного та ефективного розгляду 

справи [381, с. 20]. 

Встановлення міжнародних стандартів здійснення судочинства 

покликано вдосконалити організацію судових процедур із метою створення 

ефективної моделі розгляду і вирішення справ. Необхідність міжнародних 

стандартів, зокрема, при здійсненні цивільного судочинства, засвідчує 

прагнення держав до закріплення основоположних принципів права. 

Справедливо відносячи Конвенцію до міжнародних регіональних стандартів, 

В. В. Бонтлаб виокремлює основні ознаки міжнародних стандартів здійснення 

судочинства: мають загальний характер; передбачають мінімальні вимоги до 

цивільного судочинства; корелюються з міжнародними принципами 

цивільного судочинства; є інструментом гармонізації національних систем 

судочинства; встановлюються на міжнародному рівні; реалізуються через 

імплементацію в національне законодавство; мають конституційні основи 

імплементації в Україні; на відміну від принципів цивільного процесу, мають 

тенденцію до адаптації відповідно до чинних умов застосування [24, с. 9–10]. 

Так, міжнародні стандарти диктують розвиток національних норм права. 

Безумовно до основних нормативно правових актів відноситься Конституція 

України, ст. 55 якої гарантує кожному судовий захист його прав і свобод [100]. 

Незважаючи на те, що сама по собі ця норма є нормою прямої дії, окрім цієї 

статті, низка інших положень нормативно-правових актів складають основу її 

реалізації. До них відносять: 1) статті Конституції, що безпосередньо пов’язані 

із ст. 55 та гарантують право особи на звернення до суду, закріплюють 

принцип верховенства права, неможливість обмеження цієї норми і ті, які 

прямо визначають основи здійснення правосуддя в Україні; 2) конституційні 

положення, що прямо не пов’язані з ст. 55 Конституції України, але мають 
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значний вплив на здійснення судового захисту; 3) положення, які закріплені в 

інших нормативно-правових актах та утверджують ст. 55 Конституції, 

зокрема, Цивільний процесуальний кодекс України; 4) закони, які складають 

законодавство України у сфері міжнародних договорів шляхом їх ратифікації; 

5) підзаконні нормативно-правові акти, що сприяють здійсненню судового 

захисту; 6) рішення Конституційного Суду України, а також інших судів [101, 

с. 408–410]. 

На науковому рівні підходи до визначення права на судовий захист 

різняться. Проте, як правило, його ототожнюють із правом на справедливий 

суд у розумінні ст. 6 Конвенції. Так, визначаючи основні ознаки та елементи 

цього права, З. І. Шевчук наводить поняття права на судовий захист як: 

«…право кожного на відкритий розгляд і вирішення упродовж розумного 

строку компетентним, незалежним і неупередженим судом конкретної судової 

справи правовими засобами, наданими суду з метою захисту гарантованих 

Конституцією, законами України, а також нормами міжнародного 

законодавства прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів 

юридичних осіб, інтересів суспільства і держави, а також законодавчо 

закріплена і гарантована можливість оскарження судового рішення з мотивів 

його незаконності та/або необґрунтованості» [367, с. 545].  

На думку М. В. Сидоренка, судовий захист – це комплексне поняття, що 

визначається як: «гарантоване Конституцією України право на звернення до 

судових органів у разі порушення прав, законних інтересів чи свобод 

управомоченої особи, яке конкретизується в матеріальних галузях права. 

Процесуальний аспект права на судовий захист включає встановлення 

процедури реалізації такого права та дозволяє визначити його як право на 

звернення до судових органів, на ініціацію судового процесу» [280, с. 260].  

Водночас О. С. Ткачук надає визначення праву на справедливий суд як 

процесуального права кожного, чиї права порушені, не визнані чи 

оспорюються, суть якого полягає у тому, що, по-перше, воно є правом для 
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захисту інших прав, а по-друге, є правом, що має власну самодостатню 

цінність і є складовим елементом принципу верховенства права [309, с. 191]. 

Не поглиблюючись у дискусії щодо визначення права на судовий захист, 

як матеріальної, процесуальної або змішаної категорії, слід погодитись із 

визначенням цього поняття, яке включає як процесуальний, так і матеріальний 

аспекти, що визначається правомочностями суб’єктів права у їх єдності. При 

цьому, процесуальний аспект полягає у праві на звернення до суду, що 

включає право на судовий розгляд і вирішення справи, а матеріальний – у 

праві особи на задоволення її вимог із точки зору матеріального права [104].  

Окрім цього, як зазначає Г. П. Тимченко, процесуальне право покликано 

забезпечити здійснення прав чи інтересів, які закріплені нормами 

матеріального права. Відтак, цивільне процесуальне право має сприяти 

здійсненню матеріального права і повинно містити у собі систему гарантій 

захисту прав та інтересів суб’єктів матеріального права. При цьому, право на 

судовий захист вченим визначається як гарантований Конституцією України 

правовий засіб, за допомогою якого суб’єкти права можуть домогтися 

відновлення порушеного або оспорюваного права [307, с. 5–8]. 

Конституційний Суд України рішенням № 9-зп від 25 грудня 1997 року 

розтлумачив ст. 55 Конституції України як загальну норму, яка означає право 

кожного звернутися до суду, якщо його права чи свободи порушені або 

порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації або 

мають місце інші ущемлення прав та свобод. Крім цього, у рішенні вказано, 

що норма про право на судовий захист відповідає зобов’язанням, які виникли 

в України внаслідок ратифікації Міжнародного пакту про громадянські та 

політичні права, Конвенції про захист прав і основоположних свобод, які, 

своєю чергою, є частиною національного законодавства України [249]. 

Дійсно ратифікація 17 липня 1997 року Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод Верховною Радою України [230] стала 

визначною подією, новим етапом для розвитку механізмів практичної 

реалізації права особи на судовий захист і збільшення уваги спільноти на 
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способи покращення ефективності здійснення судочинства [368]. Зокрема, 

Консультативна рада європейських суддів у Висновку № 6(2004) від 

24 листопада 2004 року наголошує на тому, що ст. 6 Конвенції викликала 

появу низки положень процесуального права, а також розроблення та 

закріплення принципів, призначених забезпечувати право доступу до 

суду [382, с. 270]. 

На законодавчому рівні ст. 7 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» також закріплює право на справедливий суд і встановлює, що доступ 

до правосуддя для кожної особи забезпечується відповідно до Конституції 

України та в порядку, встановленому законами України [236]. Так, ст. 4 

ЦПК України встановлює, що кожна особа має право у порядку, 

встановленому кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, 

невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів. 

Із огляду на вказане, враховуючи важливість судового захисту прав, 

свобод та інтересів осіб, необхідним є дослідження змісту права на 

справедливий суд. Структурно право на справедливий суд, що визначено ст. 6 

Конвенції, включає у себе елементи, які сприяють покращенню процедури 

судочинства: право на суд і доступ до суду; інституційні вимоги, що 

стосуються питань організації системи судів та їх юрисдикцію; процесуальні 

вимоги, зокрема принципи справедливості, публічності та розумності 

строків [209]. 

Н. М. Грень, аналізуючи міжнародні стандарти здійснення судочинства, 

тлумачить ст. 6 Конвенції, виходячи із її основних елементів: доступ до суду, 

публічність розгляду справи, незалежність та безсторонність суду, розумний 

строк, рівність учасників та справедлива процедура розгляду [43, с. 133]. 

В. В. Комаров наводить такі складові елементи права на справедливий суд: 

необтяжений юридичними та економічними перешкодами доступ до судової 

установи; належна судова процедура; публічний судовий розгляд; розумний 

строк судового розгляду; розгляд справи незалежним та безстороннім судом, 

встановленим законом [114, с. 71]. 
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Однак, оскільки зміст права на справедливий суд є багатоаспектною 

категорією, такий перелік структурних елементів є не повним, а тому 

вбачається вірною думка вчених-процесуалістів щодо більш широкого 

підходу до його елементів.  

Так, на основі аналізу норм міжнародного та національного права, 

М. А. Погорецький та І. С. Гриценко пропонують до змісту права на 

справедливий суд включати: інституційні елементи, що визначають 

організацію судової системи в цілому і кожного судового органу; 

організаційно-функціональні елементи, які поєднують критерії організації і 

функціонування суду; функціональні елементи, що визначають 

процесуальний порядок здійснення правосуддя; спеціальні елементи, які 

можуть характеризувати процес залежно від його виду [162, с. 4–5]. 

Здебільшого доступ до суду розглядається вченими як елемент права на 

справедливий суд. Тут доцільно погодитись із думкою С. Ф. Афанасьєва, який 

вважає цей елемент першочерговим, оскільки без нього не мають сенсу всі 

інші елементи і принципи цивільного судочинства [11, с. 142]. Саме 

забезпечення права на справедливий суд визначається через механізм гарантій 

права на доступ до правосуддя, який А. В. Лужанським визначається як 

«складова конституційно-правового механізму захисту прав людини, за 

допомогою якого здійснюється відповідний вплив на суспільні відносини, а їх 

учасникам забезпечується: реалізація основних прав і свобод, що визначені 

Конституцією та міжнародними договорами, учасником яких є Україна; усіх 

інших прав і свобод, визначених законами України; захист демократичних 

засад судоустрою та судочинства» [120, с. 45]. 

Б. Л. Зимненко визначає, що право на справедливий суд включає право 

на доступ до суду та право на виконання судового рішення. Своєю чергою, 

право доступу до суду охоплює такі елементи: право ініціювати судовий 

розгляд; право на вирішення справи по суті стосовно цивільних прав та 

обов’язків; право на недопустимість необґрунтованого перегляду рішення, що 

остаточно набрало законної сили [73, с. 72].  
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Слід звернути увагу, що останній елемент не завжди включається 

вченими до змісту права на справедливий суд. Водночас, доцільно погодитись 

із тезою про те, що держави мають забезпечити остаточність судових рішень 

шляхом недопущення нового розгляду справи [312, с. 360]. Оскільки саме 

остаточність судового рішення має наслідком можливість його виконання, а, 

відтак, забезпечує повну реалізацію права на справедливий суд та є гарантією 

здійснення правосуддя, слід також вважати його елементом права на 

справедливий суд. 

Принцип правової визначеності, відомий як res judicata (вирішена 

справа), у процесі судочинства означає остаточність рішення повноваженого 

суду та його обов’язковість для сторін спору, з огляду на набрання ним 

законної сили, а також неможливість його перегляду [245, с. 157]. Сам 

принцип бере витоки із права Стародавньої Греції, поступово розвиваючись 

на всіх історичних етапах і стаючи передумовою для впорядкованості 

суспільних відносин [153, с. 187–189]. 

ЄСПЛ стверджує, що цей принцип є основою для реалізації принципу 

верховенства права. Наприклад, у справі «Пономарьов проти України», суд 

роз’яснює цей принцип як такий, при якому жодна із сторін не може вимагати 

перегляду остаточного рішення суду лише тому, що вона має на меті 

домогтися повторного слухання справи та її нового вирішення [261]. 

Найбільш вдалою характеристикою законної сили судового рішення є 

наведений на підставі аналізу різних наукових підходів С. К. Загайновою 

висновок: факт реалізації цілей здійснення судочинства підтверджується тим, 

що суд сформулював остаточний висновок по суті справи, у зв’язку із чим 

судовий акт регламентує спірні правовідносини після їх невизначеності [57, 

с. 113]. 

Безумовно, українське законодавство також закріплює принцип res 

judicata у п. 8 ст. 129 Конституції, встановлюючи обов’язковість судового 

рішення як одну із основних засад судочинства, а також ст. 13 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів», яка визначає, що судові рішення, які набрали 
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законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, 

фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території 

України. При цьому, вони не можуть бути переглянуті іншими органами чи 

особами поза межами судочинства, за винятком рішень про амністію та 

помилування. У цивільному судочинстві, ст. 18 ЦПК України фактично 

дублює вказані положення і ще раз закріплює обов’язковість судових рішень. 

Варто також зазначити, що обов’язковість судового рішення 

визначається процесуальними кодексами України як один із принципів 

здійснення судочинства і у цьому аспекті доцільно вести мову про якість 

судових рішень, а, відтак, про якість судочинства у цілому. Консультативна 

рада європейських суддів (далі за текстом – КРЄС) звертає на це увагу у 

Висновку № 11(2008), де, зокрема, визначено, що «судове рішення високої 

якості – це рішення, яке досягає правильного результату, наскільки це 

дозволяють надані судді матеріали, у справедливий, швидкий, зрозумілий та 

однозначний спосіб» [382, с. 498]. Однак, існує багато чинників, що 

впливають на якість судового рішення. До них КРЄС відносить: фактори 

зовнішнього середовища (законодавство у сфері правосуддя; ресурси 

фінансування судової системи; суб’єкти судової системи та рівень їх правової 

підготовки); фактори внутрішнього середовища (професійність судді; 

процесуальна форма розгляду та вирішення справ; структура судового 

рішення) [382, с. 500–508]. 

Враховуючи те, що об’єктивно забезпечити постійно високу якість 

судових рішень не вбачається можливим, за певних обставин і дотримуючись 

встановлених умов, судові рішення, що набрали законної сили, можуть і 

навіть, на це звертає увагу ЄСПЛ, повинні бути переглянуті, з метою реалізації 

права на справедливий суд і дотримання верховенства права. 

Беззаперечно, що перегляд судового рішення, яке набрало законної 

сили, не може бути абсолютним. Наприклад, у справах «Науменко проти 

України», «Полтораченко проти України», «Тімотієвич проти України» [259; 
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260; 263] та ін., ЄСПЛ визнає порушення норми ст. 6 Конвенції, оскільки мав 

місце необґрунтований перегляд судового рішення, яке набрало законної сили, 

незважаючи на те, що такі рішення переглядались у порядку і в межах нагляду, 

який був можливий за процесуальним законодавством України до червня 

2001 року.  

Частково вже було охарактеризовано позицію ЄСПЛ у справах про 

перегляд судового рішення у порядку нагляду. Однак, окремо потребує 

вирішення питання щодо суб’єктів, які мають право заявляти про перегляд 

судового рішення. Воно, зокрема, торкається принципу рівності у цивільному 

процесі і пропорційності з огляду на баланс приватного й публічного інтересів. 

Слід повністю підтримати позицію сера Ніколаса Братца, окреслену у рішенні 

по справі «Брумареску проти Румунії» про те, що право на справедливий суд 

є ілюзорним, коли суд має повноваження переглядати і скасовувати судове 

рішення, яке набрало законної сили, на підставі заяви прокурора як державної 

посадової особи [256].  

З огляду на це, доцільно визначити взаємозв’язок принципу res judicata 

з можливістю перегляду судових рішень за певних обставин. Звісно, більшість 

справ стосується перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному 

провадженнях. Стосовно цього у ЄСПЛ склалась досить однозначна практика: 

ЄСПЛ не зобов`язує країн-учасниць створювати вищі суди, але якщо такі є, то 

держави мають забезпечувати визначеність функцій і повноважень таких 

судів. При цьому, апеляційний перегляд слід вважати мінімальним стандартом 

оскарження, а касаційний – екстраординарним порядком, враховуючи 

виключність обставин, за яких судове рішення може переглядатись [51, с. 242; 

121].  

Аналізуючи практику ЄСПЛ, Т. А. Цувіна виокремила наступні 

елементи принципу res judicata у цивільному процесі: істотність підстав для 

перегляду остаточного та обов’язкового судового рішення; неможливість 

закріплення права посадових осіб, які не були стороною у справі, звертатися 

до суду зі скаргою на остаточне судове рішення з метою його скасування, 
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особливо якщо таке право не обмежене часовими рамками або коли рішення 

суду вже було виконане; неухильне дотримання процесуальних правил щодо 

належних суб’єктів оскарження та строку, у межах якого можливе 

оскарження; неможливість повторного звернення із тотожними вимогами, 

якщо рішення уже було ухвалено, а також обходу остаточних судових рішень 

шляхом подачі нових позовів до суду, які ґрунтуються на тих самих фактичних 

обставинах справи та мають на меті новий розгляд та вирішення справи; 

урахування преюдиційного значення фактів, які були встановлені у рішенні, 

що набрало законної сили, під час розгляду справи між тими ж 

сторонами [363, с. 43]. 

Отже, з метою визначення можливості для перегляду судових рішень та 

його врегулювання, кожною державою мають чітко встановлюватись: 

підстави для перегляду судових рішень, що набрали законної сили; особи, які 

мають право звернутись за переглядом судового рішення – учасники справи, а 

не суд або органи державної влади; строки звернення та перегляду таких 

справ; процесуальна форма такого перегляду судових рішень. 

У межах європейського співтовариства неабиякого значення має 

перегляд судових рішень за умови визнання ЄСПЛ порушення певною 

державою Конвенції. У рішенні «Бочан проти України» Європейським судом 

наводиться порівняльний аналіз законодавства і практики держав-членів Ради 

Європи стосовно цього питання. Зазначено, що більшістю країн запроваджено 

механізми для звернення за переглядом цивільних справ, провадження в яких 

завершено, на підставі встановлення ЄСПЛ порушення норм Конвенції. 

Наприклад, такий перегляд здійснюється в Албанії, Хорватії, Естонії, 

Німеччині, Латвії, Литві, Молдові, Норвегії, Португалії, Румунії, Сербії, 

Швейцарії, Туреччині тощо.  

У кожній із країн встановлені свої особливості перегляду, зокрема, щодо 

судової інстанції, яка переглядає рішення, строк подання скарги на перегляд 

та її обґрунтованість. ЄСПЛ також звертає увагу, що, хоча у чинному 

законодавстві шістнадцяти держав (зокрема, Австрії, Бельгії, Франції, Греції, 



47 

Угорщини, Італії, Ірландії, Ліхтенштейну, Люксембургу, Монако, 

Нідерландів, Польщі, Словенії, Іспанії, Швеції та Сполученого Королівства 

Великої Британії та Північної Ірландії) не передбачена можливість перегляду 

цивільних справ на підставі встановлення Судом порушення Конвенції, все ж 

у деяких із них заявники можуть ініціювати перегляд справи відповідно до 

порядку перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами або допущеними 

процесуальними помилками [255]. 

В Україні встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція 

якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при 

вирішенні справи судом також є підставою для перегляду судового рішення. 

Водночас, поряд із цим, судові рішення також можуть бути переглянуті за 

інших підстав, у визначений законом спосіб, що свідчить про намагання 

України забезпечити механізми, встановлені європейськими стандартами 

здійснення правосуддя. Цивільним процесуальним кодексом встановлено: 

судові рішення, що набрали законної сили, можуть бути переглянуті за 

нововиявленими або виключними обставинами. ЄСПЛ приділяє особливу 

увагу щодо перегляду судових рішень, що набрали законної сили, за таких 

обставин. 

Розглядаючи допустимість перегляду судових рішень за 

нововиявленими обставинами, Н. Ю. Сакара робить висновки, що такий 

перегляд, по-перше, допускається лише за тими підставами, що чітко 

визначені законодавством; по-друге, за позицією ЄСПЛ перегляд 

використовується як механізм виправлення судових помилок; по-третє, при 

перегляді за нововиявленими обставинами повноваження суду мають бути 

обмежені усуненням судової помилки [276, с. 144–147]. 

У рішенні по справі «Желтяков проти України» ЄСПЛ висловився, що 

сам по собі перегляд судового рішення, що набрало законної сили, у зв’язку з 

нововиявленими не суперечить принципу правової визначеності. Незважаючи 

на те, що цей принцип передбачає повагу до остаточності судового рішення і 

виключає можливість грубого втручання у нього, відступи від нього можуть 
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обумовлюватись обставинами суттєвого характеру. До можливих підстав 

перегляду ЄСПЛ відносить нововиявлені обставини та зауважує, що 

процедура такого перегляду не суперечить принципу юридичної визначеності 

в тій мірі, в якій вона використовується для виправлення помилок 

правосуддя [257].  

Класичним прикладом в аспекті перегляду справи за нововиявленими 

обставинами є справа «Попов проти Молдови», у рішенні якої ЄСПЛ висловив 

чітку позицію, що перегляд справи у зв’язку із обставинами, які було виявлено 

після ухвалення рішення, але про які не було і не могло бути відомо під час 

розгляду справи, не є порушенням принципу правової визначеності. У таких 

справах повноваження ЄСПЛ зводиться лише до перевірки відповідності 

здійснення процедури перегляду ст. 6 Конвенції [386]. 

На національному рівні таку ж позицію було висловлено Пленумом 

Вищого спеціалізованого суду України з цивільних і кримінальних справ (далі 

за текстом – ВССУ) у абз. 2 п. 1 постанови від 30 березня 2012 року № 4 «Про 

застосування цивільного процесуального законодавства при перегляді 

судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами»: «Задоволення 

судом заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими 

обставинами всупереч вимогам ЦПК порушує принцип правової визначеності 

та право заявника на доступ до правосуддя, яке гарантується п. 1 ст. 6 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» [222, с. 634]. 

Відтак, важливим є виконання вимог щодо можливості перегляду 

судового рішення, що набрало законної сили. Водночас про неможливість 

перегляду судового рішення з порушенням процесуальних норм свідчить 

позиція ЄСПЛ у справі «Праведная проти Росії». Зокрема, суд зазначає, що 

суб’єкти права не можуть використовувати перегляд судового рішення у 

зв’язку з нововиявленими обставинами як можливість для так званої 

«прихованої апеляції» [262]. Окрім цього, у рішенні «Агрокомплекс проти 

України» ЄСПЛ визнав порушення ст. 6 Конвенції, оскільки незгода 
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державних органів із розміром заборгованості у справі було замасковано під 

нововиявлену обставину [254]. 

Аналізуючи положення нормативно-правових актів, а також практику, 

сформовану ЄСПЛ, можна стверджувати, що право на перегляд судового 

рішення, яке набрало законної сили, є одним із механізмів, які дозволяють 

реалізувати суб’єктам їх право на судовий захист. Тобто, право на перегляд 

судового рішення, що набрало законної сили, можна визначити як 

передбачену нормами цивільного процесуального законодавства міру 

можливої поведінки особи з метою захисту своїх прав, свобод та законних 

інтересів, що полягає у зверненні особи до органів судової влади за повторним 

розглядом судового рішення, що набрало законної сили, за наявності достатніх 

підстав і у передбаченому законодавством порядку. За таких умов, перегляд 

судових рішень, що набрали законної сили, можна віднести до гарантій 

здійснення завдань цивільного судочинства [136, с. 41-42].  

Загалом, правові гарантії можна визначити як встановлені 

законодавством засоби забезпечення реалізації норм права. Загалом їх 

поділяють на нормативно-правові та організаційно-правові. Своєю чергою, 

перші поділяються на матеріальні та процесуальні гарантії [163, с. 544].  

Безперечно, на науковому рівні підтримується ідея, що основна функція 

процесуальних гарантій полягає у забезпеченні правосуддя, однак, думки 

різняться щодо їх правової природи. Наприклад, існує позиція визначення 

процесуальних гарантій у суб’єктивному розумінні як можливості, 

передбачені цивільним процесуальним законодавством, для захисту прав та 

інтересів осіб на кожній із стадій цивільного судочинства [130, с. 35–38].  

Однак, оскільки процесуальні гарантії не можуть зводитись лише до 

прав учасників цивільного процесу, слід дотримуватись широкого підходу до 

розуміння процесуальних гарантій, що включає у себе чинники як 

об’єктивних, так і суб’єктивних умов, які дозволяють особі забезпечити 

реалізацію своїх прав та законних інтересів [361, с. 512]. З огляду на це, 

доцільно поділяти їх на загальні гарантії забезпечення цілей і завдань 
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окремого судочинства та гарантії реалізації прав та інтересів учасників 

провадження [283, с. 188]. 

О. С. Захарова, визначаючи процесуальні гарантії не лише як засоби 

забезпечення прав учасників справи, надає процесуальним гарантіям у 

цивільному процесі таку дефініцію: «…визначена Конституцією, 

ЦПК України, іншими Законами України система забезпечення виконання 

процесуальних норм органами судової влади, іншими особами для 

забезпечення реалізації права на судовий захист в порядку цивільного 

судочинства, виконання процесуальних обов’язків учасниками цивільного 

процесу» [65, с. 48].  

Тобто, оскільки процесуальні гарантії – це система процесуальних 

засобів, постає питання щодо співвідношення принципів цивільного 

судочинства та процесуальних гарантій у цивільному процесі. Неможливо не 

погодитись із думкою О. С. Захарової про неможливість вирішення цього 

питання з огляду на спірність підходів у науці щодо визначення принципів 

цивільного процесуального права [62, с. 135].  

М. Й. Штефан вбачає у принципах цивільного процесуального права 

нормативно закріплені погляди українського народу на завдання і мету 

цивільного судочинства, його організаційної побудови і процесуальної 

діяльності, повноважень суду та процесуального становища учасників 

цивільного процесу [370, с. 29]. На думку О. В. Шутенко, під принципами 

цивільного процесуального права слід розуміти положення у якості категорії 

правосвідомості, що виникає як необхідність врегулювання суспільних 

відносин, що закріплене в нормах права і характеризує галузь цивільного 

процесуального права, а також визначає перспективи її розвитку [371, с. 9]. 

Так, на науковому рівні при дослідженні принципів судочинства загалом 

оперують поняттями «ідея», «основа», «засада», «положення». Співвідносячи 

вказані категорії, Г. П. Тимченко надає найбільш повне визначення 

принципам судочинства, визначаючи це поняття як «…найзагальніші, основні, 

базисні і фундаментальні положення, котрі стали результатом розвитку сфери 
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розгляду і вирішення правових спорів і зумовлені об’єктивною дійсністю, 

забезпечені можливістю їх примусової реалізації, стабільні і закріплені в 

процесуальному законодавстві у вигляді норм-принципів або виводяться із 

окремих його норм, реалізуються на одній чи кількох стадіях процесу, 

впливають на індивідуалізацію процесуальної діяльності і покликані 

визначити і встановити необхідний статус учасників процесу, належні їм 

процесуальні права, положення суду як органу, чия діяльність спрямована на 

досягнення своєчасного, неупередженого розгляду судових справ» [306, 

с. 315]. 

З огляду на вказане, ототожнення понять гарантій та принципів 

цивільного судочинства неможливе. Аналізуючи сформовані у доктрині 

цивільного процесуального права підходи, виходить, що гарантії цивільного 

судочинства категорія ширша і включає у себе принципи, як законодавчо 

закріплені загальні ідеї щодо сутності процесуальних дій стосовно розгляду та 

вирішення цивільних справ. 

Наприклад, за аналогією наукової думки у теорії кримінального 

процесуального права, окрім принципів, до процесуальних гарантій слід 

віднести також процесуальну форму, процесуальні права та обов’язки 

учасників справи [75, с. 17–21].  

Відтак, справедливим є позиція Г. М. Ахмач, яка, визначаючи перегляд 

судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами як гарантію 

реалізації конституційного права на судовий захист, обґрунтовує це 

призначенням такого перегляду, що полягає у сприянні виконанню завдань 

цивільного судочинства щодо справедливого, неупередженого та своєчасного 

розгляду 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 [12]. 

Насамкінець, варто зазначити, що законодавцем не визначено поняття та 

види процесуальних гарантій у жодному із процесуальних кодексів. Водночас 

принципи, зокрема й цивільного судочинства, закріплені нормативно. 
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Частина 3 ст. 2 ЦПК України передбачає загальний перелік засад здійснення 

цивільного судочинства, а наступні норми розкривають їх зміст.  

Так, до принципів (засад) цивільного судочинства відносяться 

забезпечення права на апеляційний перегляд справи і забезпечення права на 

касаційне оскарження судового рішення у випадках, встановлених законом. 

Своєю чергою, це свідчить, що законодавцем принципи цивільного 

судочинства розуміються як механізм забезпечення права особи на перегляд 

судового рішення, тобто відбувається ототожнення принципів і гарантій 

цивільного судочинства. Слід також зазначити, що так як право на перегляд 

судових рішень, які набрали законної сили, за нововиявленими та виключними 

обставинами, є одним із механізмів забезпечення прав особи на справедливий 

суд і однією із гарантій здійснення цивільного судочинства, вбачається 

недоліком відсутність нормативного закріплення цього права у ст. 2 

ЦПК України як принципу (засади). 

Таким чином, оскільки перегляд судових рішень, що набрали законної 

сили, є механізмом реалізації мети і завдань цивільного судочинства, а також 

процесуальною гарантією, його слід розглядати як один із елементів змісту 

права на справедливий суд. З огляду на вказане, можна зробити висновок, що 

практика ЄСПЛ дійсно свідчить про можливість перегляду судових рішень за 

певних обставин, яка має забезпечуватись державами задля ефективності 

здійснення правосуддя. При цьому, при дотриманні передбаченої 

процесуальним законодавством процедури перегляду судового рішення, що 

набрало законної сили, він не може вважатись порушенням принципу правової 

визначеності, а є однією із гарантій здійснення цивільного судочинства.  

 

 

1.3 Поняття, основні ознаки та сутність перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами у цивільному процесі 

України 
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Оскільки перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними 

обставинами є одним із механізмів забезпечення права кожного на 

справедливий суд, необхідним є дослідження його теоретичних положень 

задля визначення сутності та правової природи. Це, своєю чергою, дозволить 

простежити недоліки законодавства та запропонувати шляхи його 

вдосконалення з метою ефективної реалізації процедури перегляду судових 

рішень, що набрали законної сили, за нововиявленими або виключними 

обставинами у цивільному процесі України.  

Насамперед, варто зазначити, що перегляд судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами є самостійним інститутом 

цивільного процесуального права, оскільки він має всі ознаки інституту 

цивільного процесуального права, а саме: регулює окремий вид суспільних 

відносин, тобто має видову однорідність; володіє відносною нормативною 

самостійністю, стійкістю та автономністю функціонування у межах 

цивільного процесуального права; формується об’єктивно і є відособленим від 

інших інститутів цивільного процесуального права [285, с. 310–311].  

Відтак, під переглядом судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами як інституту цивільного процесуального права, слід 

розуміти сукупність відносно відособлених цивільних процесуальних норм, 

які регулюють цивільні процесуальні відносини з перегляду судових рішень, 

що набрали законної сили, за наявності підстав, передбачених цивільним 

процесуальним законодавством. 

У межах цього дослідження було зазначено, що донедавна такий 

інститут був відомий як «перегляд у зв’язку із нововиявленими обставинами». 

03 жовтня 2017 року було прийнято Закон України № 2147-VIII «Про 

внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 

Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 

судочинства України та інших законодавчих актів», що закріпив перегляд 

судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами. Така 

конструкція видається ускладненою, а введення законодавцем терміну 
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«виключні обставини», обумовлює актуальність дослідження окремої 

категорії цивільного процесуального права, яка б визначила перегляд судових 

рішень, що набрали законної сили, за нововиявленими або виключними 

обставинами. 

Загалом, понятійно-категоріальний апарат відіграє велике значення як у 

науці цивільного процесуального права, так і на практичному рівні, оскільки 

послідовність використання термінів дозволяє забезпечити їх єдність та 

ефективність при реалізації правових норм. Як слушно зазначає В. І. Бобрик, 

без узгодження основних понять та категорій, неможливо вести мову про 

оптимізацію цивільного процесуального законодавства та створення 

загальних стандартів здійснення правосуддя [20, с. 14]. Саме довершеність 

термінології, правових дефініцій та юридичних конструкцій дозволяє вести 

мову про якість нормотворчої техніки. Однією із вимог, на яких має 

ґрунтуватись використання юридичних термінів, є доступність, під якою 

розуміється простота терміну [285, с. 363]. 

Аналіз навчальних джерел цивільного процесуального права свідчить 

про застосування терміну «позаінстанційний перегляд судових рішень» [208, 

с. 247; 83, с. 164]. У російській цивільній процесуальній науці Л. О. Терехова 

вживає термін «внеинстанционный способ пересмотра судебных актов» [303, 

с. 165], а український вчений І. В. Андронов застосовує термін 

«позаінстанційний контроль за судовим рішенням» [8, с. 110]. Водночас, 

здебільшого, ці терміни розкриваються виключно через перегляд судових 

рішень у зв’язку із нововиявленими обставинами, а вченими не надається 

дефініція вказаних понять і не обґрунтовується їх вживання.  

Із метою визначення, яка з категорій влучно охарактеризувала б 

перегляд судових рішень, що набрали законної сили, за нововиявленими або 

виключними обставинами, необхідним є дослідження теоретичних аспектів 

цього інституту, відтак, його правової природи та ознак.  

Беззаперечним є те, що усі вказані категорії містять поняття 

«позаінстанційний». Видається, що воно використане на противагу терміну 
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«інстанційний», який використовується у теорії цивільного процесуального 

права для означення перегляду судового рішення судами вищих інстанцій, 

тобто перегляду в апеляційному та касаційному порядках [47].  

Інституційна побудова судової системи України, поряд із поділом 

судових органів за спеціалізацією і принципом територіальності, дійсно 

покликана гарантувати реалізацію права особи на справедливий суд через 

можливість оскарження та перегляду судових рішень. Вважається, що судді 

судів вищих інстанцій, з огляду на більший досвід, високий рівень 

компетентності та авторитет, можуть виправляти можливі помилки суддів 

нижчих інстанцій [109, с. 88]. 

Отже, однією із ключових ознак перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами, яка відрізняє його від інших 

форм перегляду, є повноваження щодо перегляду судового рішення тим самим 

судом, який ухвалив рішення, про перегляд якого просить заявник. 

Відповідно, якщо судове рішення, про перегляд якого просить заявник, 

змінено або скасоване, заява про перегляд подається до суду тієї інстанції, 

яким змінено або ухвалено нове судове рішення. Заразом, виключенням є 

перегляд судового рішення на підставі встановлення міжнародним судом, 

юрисдикція якого визнана Україною, про порушення нею міжнародних 

зобов’язань при вирішенні певної справи. Заяви про перегляд за цією 

обставиною подаються до Великої Палати Верховного Суду, що обумовлено 

важливістю такого перегляду. Отже, виникає питання про доцільність 

використання терміну «позаінстанційний» для означення перегляду за 

нововиявленими або виключними обставинами.  

Порівнюючи перегляд судового рішення в інстанційному і, так званому, 

позаінстанційному порядках, необхідно зазначити насамперед різні підстави 

для перегляду, що також є визначальною відмінністю цих інститутів. Так, для 

першого підставою є неправильне застосування судом норм матеріального 

права чи порушення норм процесуального права, яке у науці цивільного 

процесуального права одностайно визначається як судова помилка. Досить 
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однозначною є думка, що суди вищих інстанцій при перегляді судових рішень 

виконують контрольну функцію з метою виявлення та усунення судової 

помилки [19, с. 221]. 

Зокрема, К. В. Гусаров визначає, що «основною формою реалізації 

контрольної функції органів судової влади в цивільному процесі виступає те, 

що предметом її діяльності є, перш за все, перегляд судових рішень судами 

вищестоящих інстанцій з метою контролю над дотриманням вимог законності 

й обґрунтованості зазначених правозастосовних актів, а також формування 

єдності судової практики поряд із дотриманням Україною взятих міжнародних 

зобов’язань» [47, с. 25].  

Окремо потребує визначення поняття та ознак судової помилки. 

Наприклад, М. М. Вопленко під помилкою розуміє результат владної 

діяльності спеціальних суб’єктів правозастосування, що суперечить нормам 

матеріального чи процесуального права і не досягає мети правого 

регулювання [31, с. 41]. А. В. Лопатін визначає судову помилку як 

процесуальне явище, яке є результатом діяльності суду і визначається як 

недосягнення мети судочинства, а також підлягає усуненню в порядку, 

встановленому законодавством [119, с. 125]. Отже, спільним для всіх 

визначень судової помилки є те, що це діяльність суду, яка суперечить меті 

судочинства [146, с. 175]. При цьому, Д. Ю. Цихоня наголошує, що: «метою 

перегляду судових рішень судами апеляційної та касаційної інстанцій є 

усунення суддівської помилки, допущеної судом першої інстанції при 

ухваленні відповідного рішення» [362, с. 187]. 

У цьому аспекті слід зауважити про неоднозначність підходів стосовно 

мети цивільного судочинства у доктрині цивільного процесуального права. 

Зокрема, є позиція ототожнення мети і завдань цивільного судочинства. Не 

вдаючись у дискусійність цієї проблематики, вважається аргументованим 

твердження, що за своєю суттю мета й завдання співвідносяться як загальне й 

часткове, оскільки мета конкретизується через завдання. Отже, завдання 
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цивільного судочинства можна охарактеризувати як процесуальні засоби 

реалізації певної мети [27, с. 37].  

Аналізуючи формулювання ч. 1 ст. 2 ЦПК України, де визначено, що 

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, можна зробити 

висновок, що засоби досягнення мети цивільного судочинства полягають у 

тому, що розгляд і вирішення цивільних справ має бути справедливим, 

неупередженим та своєчасним. При цьому, як зазначає О. С. Захарова, 

засобами реалізації мети цивільного судочинства повинен бути не вичерпний, 

а відкритий перелік, у тому числі, через визначення верховенства права як 

принципу досягнення мети у цивільному судочинстві [64, с. 11–12].  

Для посилення значущості завдань цивільного судочинства, 

законодавець вирішив акцентувати увагу, сформулювавши положення норми 

ч. 2 ст. 2 ЦПК України таким чином: «Суд та учасники судового процесу 

зобов’язані керуватися завданнями цивільного судочинства, яке превалює над 

будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі».  

Відтак, для ухвалення справедливого, обґрунтованого і законного 

рішення, суду та його учасникам необхідно дотримуватись процесуальних 

норм і принципів, які тісно взаємопов’язані один з одним і утворюють єдину 

систему, яка об’єднана спільною метою. Відтак, визначення завдань 

цивільного судочинства законодавцем можна охарактеризувати як звернення 

до «духу» права, одним із елементів якої є принцип верховенства права [317, 

с. 53; 275, с. 15].  

Сам по собі принцип об’єктивної істини у цивільному процесі є одним 

із тих принципів, що дозволяють стверджувати про здійснення справедливого 

судочинства. Загалом істина у праві визначається як «відповідність 

закріплених у юридичних актах тверджень, висновків, приписів реальним 

процесам і фактам» [374, с. 729]. 
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На думку С. С. Алексєєва, об’єктивна істина у процесуальному праві – 

це вимога, за якої рішення правозастосовного органу має повно і точно 

відповідати об’єктивній дійсності [1]. Г. П. Тимченко, досліджуючи цей 

принцип у цивільному процесуальному праві, визначає його як «…основне 

положення, відповідно до котрого суд, раціонально використовуючи наявні у 

сторін можливості і закладений для цього в нормах процесуального права 

потенціал, встановлює справжні обставини справи» [305, с. 95]. 

А. О. Завгородня зауважує, що істиною у цивільному судочинстві є мета 

судового пізнання, процесуальний засіб обґрунтованості судового рішення, 

яким визначається встановлення судом обставин справи [56, с. 15]. 

Отже, досягнення мети судочинства обумовлює необхідність всебічного 

розгляду, повного дослідження обставин справи та об’єктивність ухвалення 

рішення по справі. Принцип об’єктивної істини на практиці забезпечується 

рядом інститутів цивільного процесу і закріпленням правових приписів, що 

визначають цивільну процесуальну форму.  

Наприклад, норма ч. 1 ст. 89 ЦПК України встановлює, що суд оцінює 

докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, 

повному, об’єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі 

доказів. Частина 2 ст. 214 ЦПК України регламентує повноваження 

головуючого судді у справі, а саме його повноваження, відповідно до завдань 

цивільного судочинства, керувати ходом судового засідання; забезпечувати 

додержання послідовності і порядку вчинення процесуальних дій, здійснення 

учасниками судового процесу їх процесуальних прав і виконання ними 

обов’язків; спрямовувати судовий розгляд на забезпечення повного, 

всебічного та об’єктивного з’ясування обставин справи, усуваючи із судового 

розгляду все, що не має істотного значення для вирішення справи. Посилює 

значення всебічного, повного та об’єктивного вирішення справи норма ст. 263 

ЦПК України, відповідно до якої судове рішення повинно ґрунтуватися на 

засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Відповідно, якщо 
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ці вимоги не виконуються належним чином, виявляється дефект судового 

рішення, а, відтак не досягається мета здійснення цивільного судочинства.  

У демократичних державах існують механізми, які дозволяють, якщо не 

повністю досягти об’єктивної істини при вирішенні справи, але хоча б 

наблизитись до правильного її вирішення. Законодавчо закріплюється 

можливість звернутись за переглядом судового рішення: ст. 17 ЦПК України 

передбачає право на перегляд справи та оскарження судового рішення, а 

пункти 8 та 9 ч. 3 ст. 2 ЦПК України відносить забезпечення права на 

апеляційний перегляд справи та забезпечення права на касаційне оскарження 

судового рішення у випадках, встановлених законом, – до основних засад 

(принципів) цивільного судочинства. У цьому випадку особа, оскаржуючи 

рішення до суду вищої інстанції, забезпечує перегляд рішення на предмет 

законності та обґрунтованості.  

Водночас, перегляд за нововиявленими або виключними обставинами 

також є одним із механізмів, через який може бути реалізовано принцип 

об’єктивної істини. Особливість вираження принципу об’єктивної істини при 

перегляді судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами 

полягає у тому, що суд, ураховуючи такі підстави для перегляду, має 

переглянути судове рішення з урахуванням таких обставин [138, с. 225].  

При цьому, у науці цивільного процесуального права залишається 

неоднозначною думка про судову помилку як підстави для перегляду судових 

рішень за нововиявленими або виключними обставинами. Також, як вже було 

зазначено, практика ЄСПЛ виходить з того, що сам факт нововиявлених 

обставин і їх неврахування при ухваленні рішення є судовою помилкою. Серед 

науковців ця позиція аргументується недосягненням згаданого принципу 

об’єктивної істини під час розгляду і вирішення справи по суті. 

Наприклад, О. М. Резуненко вважає, що сутність судової помилки 

полягає у необґрунтованості судового рішення, оскільки воно було ухвалено 

без врахування всіх об’єктивно існуючих обставин і у таких випадках 

неможливо вести мову про досягнення мети судочинства [240, с. 26–27]. 
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І. А. Петрова зазначає, що безпосередньою підставою для перегляду судового 

рішення, що набрало законної сили, є ніщо інше як його дефект, тобто 

наявність судової помилки [156, с. 114].  

Із огляду на зазначені підходи та беручи до увагу правову природу 

судової помилки, слід зробити висновок, що виявлення нових обставин не 

ставить під сумнів законність чи обґрунтованість судового рішення, а лише 

вказує на те, що, включаючи такі обставини, справа може бути вирішена по-

іншому, тобто ухвалене судове рішення потребує перегляду, враховуючи 

нововиявлені або виключні обставини. 

Порівнюючи інстанційний перегляд із переглядом за нововиявленими 

обставинами, О. В. Колобродова звертає увагу на повноваження суду та межі 

перегляду. Так, при перегляді рішень за наявності судової помилки переважає 

контрольна діяльність суду, а при перегляді за нововиявленими обставинами 

перевіряються матеріали, наявні у справі та подані додатково. Тому, на думку 

вченої, «законність і обґрунтованість прийнятого рішення при перегляді за 

нововиявленим обставинами перевіряється не під кутом зору відповідності 

його вже наявним у справі матеріалам, а у зв’язку з нововиявленими 

обставинами. До їхнього виявлення прийняте рішення визнавалось 

правильним, оскільки відповідало обставинам, встановленим на підставі 

досліджених у суді доказів» [94, с. 63]. 

М. Й. Штефан вважає, що перегляд за нововиявленими обставинами 

відбувається не внаслідок помилки суду, а у зв’язку із виявленням нових 

обставин [370, с. 611]. І. В. Бондар також зазначає, що при перегляді за 

нововиявленими обставинами судове рішення перевіряється не на предмет 

законності та обґрунтованості, а у контексті наявності нововиявлених 

обставин [22, с. 11]. Ту ж позицію займає О. А. Борисова, і вказує на те, що 

перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами не є 

провадженням щодо безпосередньої перевірки ухваленого рішення, оскільки 

судом встановлюється і перевіряється виключно наявність або відсутність 

обставин, які не були і не могли бути відомі при розгляді і ухваленні 
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рішення [25, с. 30]. Р. К. Петручак, своєю чергою, зазначає, що провадження у 

зв’язку із нововиявленими обставинами передбачає не перевірку ухваленого 

рішення на предмет судової помилки, а розглядається як додаткова гарантія 

перегляду справи по суті з урахуванням нововиявлених обставин [157, с. 47–

49]. 

Отже, слід підтримати позицію, що перегляд за нововиявленими або 

виключними обставинами не пов'язаний із судовою помилкою, оскільки в 

основу ухваленого судового рішення, яке переглядається, було початково 

покладено правильні висновки на підставі оцінки наявних у справі доказів. Тут 

також доцільно звернути увагу на співвідношення понять оскарження та 

перегляду, які за своєю суттю є різними категоріями, хоча і вживаються у 

законодавчих актах як синоніми. 

У тлумачному словнику української мови поняття «переглядати» 

визначається як огляд, читання чогось і тому подібне з метою перевірки, 

вивчення, обговорення, переоцінки, ревізії [148, с. 565]. Натомість, 

«оскаржувати» тлумачиться як офіційне подання скарги, протестуючи проти 

якого-небудь рішення або чиїх-небудь дій [148, с. 488].  

Зважаючи на це вбачається, що оскарження – це процесуальне право 

особи, засіб вираження незгоди з судовим рішенням з огляду на його 

незаконність та/або необґрунтованість, а перегляд – це комплекс 

процесуальних дій, що вчиняються судом з метою перевірки судового 

рішення. Відтак, у будь-якому випадку судове рішення переглядається, проте, 

залежно від підстав, це може відбуватись або за скаргою особи в апеляційному 

та касаційному порядках шляхом оскарження, або за заявою про перегляд 

судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами.  

Беручи до уваги зазначене, неможливим видається погодитись із 

терміном, запропонованим І. В. Андроновим – «позаінстанційний контроль за 

судовим рішенням», оскільки контрольна функція судочинства при перегляді 

судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами не 

здійснюється. Обґрунтовуючи термін «позаінстанційного способу подолання 
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законної сили судового акта» Л. О. Терехова звертає увагу, що рішення, на 

момент його ухвалення, було законним та обґрунтованим, але виявлені згодом 

обставини ставлять його під сумнів і, відповідно, сумнівним є збереження за 

ним законної сили. Це обумовлює наявність у законодавстві механізмів 

нейтралізації таких рішень, як наприклад, інститут перегляду рішень у зв’язку 

з нововиявленими обставинами [303, с. 167–168]. 

Однак, враховуючи, що наразі чинним цивільним процесуальним 

законодавством України визначено процедуру перегляду за нововиявленими 

або виключними обставинами як окремого інституту, а також те, що 

повноваження щодо перегляду судового рішення на підставі п. 2 ч. 3 ст. 423 

ЦПК України (встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція 

якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при 

вирішенні даної справи судом) належить Великій Палаті Верховного Суду, 

доцільно використовувати загальний термін «перегляд за нововиявленими або 

виключними обставинами», незважаючи на те, що він видається громіздким.  

Серед ключових ознак перегляду судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами є те, що такому перегляду підлягають виключно ті 

рішення, постанови або ухвали суду, що набрали законної сили і якими 

закінчено розгляд справи (ч. 1 ст. 423 ЦПК України). Розглядаючи їх, як об’єкт 

перегляду, необхідно зауважити наступне.  

Широкий підхід до розуміння судового рішення виходить із того, що це 

акт судового розгляду справи будь-якого провадження, яким може бути і 

рішення, і висновок (у межах конституційної юрисдикції і повноважень 

Конституційного Суду України), і вирок (у кримінальних провадженнях), і 

постанови, ухвали або окремі ухвали в адміністративному, кримінальному, 

цивільному та господарському процесах. Водночас, судове рішення у 

вузькому значенні сприймається як акт правосуддя у кримінальному, 

цивільному або господарському судочинствах [375, с. 707]. 

Окрім цього, у процесуальній науці загалом існують різні позиції до 

визначення судового рішення як: відповіді на позовну заяву; 
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правозастосовного акта; юридичного факту матеріального права; акта 

реалізації судової влади; процесуального акта у якості офіційного документа. 

Разом із тим, доцільно розділити думку І. В. Андронова про застосування 

комплексного підходу, який характеризує судове рішення через взаємодію як 

матеріального, так і процесуального елементів [7, с. 5–8]. 

Безумовно судове рішення є важливим правозастосовним актом, який 

покликаний встановити спірні правовідносини та врегулювати конфлікт, що 

виник між сторонами, або встановити юридичні факти, що мають значення, 

тим самим захистити порушені, невизнані або оспорювані права, свободи чи 

інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, чи інтереси 

держави. У цьому значенні судове рішення має наступні ознаки: це результат 

застосування норм права на конкретні юридичні ситуації; є законним, оскільки 

приймається відповідно до нормативно-правових актів; визначає коло осіб, 

яким воно адресується та вичерпує себе одноразовим застосуванням; має 

встановлену законодавством форму документа із визначеною структурою 

змісту; являє собою категоричний, офіційно-владний, обов’язковий до 

виконання спосіб дій суб’єктів, що охороняється державним примусом [285, 

с. 429–430]. 

Обов’язковість судового рішення закріплена у низці законодавчих актів 

національного права: Конституцією України обов’язковість визнається однією 

із основних засад здійснення судочинства (ст. 129 Конституції України); ст. 13 

Закону України «Про судоустрій і статут суддів» фіксує, що судове рішення, 

яке набрало законної сили є обов’язковим до виконання органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими 

особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на всій 

території України та виключає його подальший перегляд. 

У межах цього досліджування принцип правової визначеності уже 

згадувався в аспекті неможливості перегляду судового рішення. Варто 

зазначити, що у теорії цивільного процесуального права є позиція, яка полягає 
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у прирівнюванні res judicata та інституту законної сили судового рішення, як 

передумови до його виконання [311].  

Безперечно, існування законодавчо встановлених вимог до судового 

рішення презюмує, що на практиці суд, на підставі повно і всебічно з’ясованих 

обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, 

підтверджених тими доказами, які були досліджені у судовому засіданні, 

ухвалив рішення відповідно до норм матеріального права із дотриманням 

норм процесуального права, тобто ухвалене рішення ґрунтується на принципі 

верховенства права і відповідає завданню цивільного судочинства як того 

вимагають приписи ст. 263 ЦПК України. Водночас, позаяк іноді справа 

потребує ревізії за певних підстав, які стали відомими після набрання судовим 

рішенням законної сили, з їх урахуванням, механізм перегляду судового 

рішення за нововиявленими або виключними обставинами покликаний 

забезпечити реалізацію принципів здійснення правосуддя із метою ухвалення 

законного та обґрунтованого судового рішення [282, с. 90].  

При цьому, не йде мова про порушення принципу юридичної 

визначеності, незважаючи на те, що перегляду підлягає судове рішення, що 

набрало законної сили. Ба більше, оскільки значення має дотримання 

процедури перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами, судове рішення, яке підлягає перегляду має відповідати ознакам, 

встановленим законодавством. 

Визначаючи поняття законної сили судового рішення, Р. О. Гаврік 

зазначає, що це поняття необхідно розглядати у взаємодії статичного 

елементу, як остаточності судового рішення, та динамічного елементу, який 

визначає обов’язковість судового рішення. Отже, під законною силою 

судового рішення вчений пропонує розуміти його властивість, яка 

характеризує його як акт правосуддя і дозволяє реалізувати владні приписи, 

що у ньому містяться [35, с. 12]. Ю. М. Самолюк також наголошує на тому, що 

із набранням законної сили, судовим рішення набуває якостей, таких як: 
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незмінність, неспростованість, виключність, преюдиціальність та 

загальнообов’язковість [277, с. 97]. 

Стосовно ознаки, яка визначає закінченість судового рішення, слід 

насамперед зазначити на класифікації судових рішень. Зокрема, залежно від 

стадії процесу прийняття, судові рішення поділяються на проміжні, якими 

провадження у справі у суді певної інстанції не закінчено та кінцеві, якими суд 

закінчує розгляд справи у суді певної інстанції [110, с. 158].  

Частиною 1 ст. 258 ЦПК України закріплено, що до видів судових 

рішень належать ухвали, рішення, постанови та судові накази. Окрім цього, 

вирішення процедурних питань відокремлено від розгляду справи по суті, яке 

у суді першої інстанції закінчується ухваленням рішення суду; перегляд 

судових рішень в апеляційному та касаційному порядках закінчується 

прийняттям постанови; а в окремих випадках судовий розгляд може бути 

закінченим постановленням ухвали або видачею судового наказу. 

Так, І. В. Андронов визначає, що кінцевим судовим рішенням, як 

об’єктом перегляду за нововиявленими обставинами може бути: рішення суду 

першої, апеляційної, касаційної інстанції; заключні ухвали (такі як ухвала про 

закриття провадження у справі; ухвала про залишення заяви без розгляду); 

ухвали суду апеляційної або касаційної інстанції про зміну судових рішень або 

скасування судових рішень із закриттям провадження у справі чи залишенням 

заяви без розгляду; окремі ухвали; судові накази [8, с. 111]. 

Видається, що перелік судових рішень, які можуть бути переглянуті за 

нововиявленими або виключними обставинами є визначеним та зрозумілим. 

Проте, певні складнощі виникають із віднесенням, наприклад, судового наказу 

до об’єкта перегляду за нововиявленими або виключними обставинами. 

Зокрема, у чинній редакції вказаної норми, на відміну від попередніх, судовий 

наказ не визначається як судове рішення, що може бути переглянутим за 

нововиявленими або виключними обставинами.  

Об’єктом перегляду за нововиявленими або виключними обставинами, 

повинно бути таке рішення суду, яким остаточно фіксується результат 
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розгляду справи, а, відтак, її закінчення, а також набрання таким рішенням 

законної сили. З огляду на це, будь-яке судове рішення щодо якого виконано 

названі умови, може бути об’єктом перегляду, у тому числі, судовий 

наказ [140, с. 95]. 

На практичному рівні це роз’яснено постановою Пленуму ВССУ № 4 від 

30 березня 2012 року. Зокрема, вказується також на те, що перегляду 

підлягають рішення суду першої інстанції (у тому числі заочне або додаткове 

рішення), ухвалені за будь-яким видом провадження, що набрало законної 

сили. Окрім цього, Пленум надає перелік таких рішень, також включаючи до 

нього судовий наказ [222, с. 634–635]. Проте, наразі ч. 8 ст. 170 ЦПК України 

звужує коло судових наказів, які можуть переглядатись за нововиявленими 

обставинами, визначаючи, що перегляду підлягає лише судовий наказ 

стосовно вимог про стягнення аліментів. 

Також спірним у судовій практиці є питання про перегляд за 

нововиявленими обставинами ухвал судів про видачу виконавчих листів на 

підставі рішень третейських судів. Так, ухвала про видачу виконавчого 

документа за рішенням третейського суду є ухвалою суду, що приймається у 

порядку виконання згідно з вимогами статей 55 та 56 Закону України «Про 

третейські суди». Тобто, ухвала не є такою, що вирішує спір або встановлює 

перешкоди для його вирішення. Однак, саме ухвалою про видачу виконавчого 

листа на підставі рішення третейського суду закінчується розгляд справи (це 

ж передбачено чинною редакцією ст. 487 ЦПК). До того ж, ВСУ також 

відносить до об’єктів перегляду судових рішень, що набрали законної сили, 

ухвали про видачу виконавчого документа на рішення третейського суду [229, 

с. 579]. 

Окрім цього, практика Верховного Суду (далі за текстом – ВС) до ухвал, 

якими закінчено розгляд справи, відносить також: ухвали суду першої 

інстанції про закриття провадження у справі чи залишення заяви без розгляду; 

відмову у задоволенні заяви про скасування рішення третейського суду, 

міжнародного комерційного арбітражу; видачу виконавчого листа та відмову 
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у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського 

суду, міжнародного комерційного арбітражу [191]. 

Визначаючи правову природу перегляду судових рішень за 

нововиявленими або обставинами, також необхідно звернути увагу на його 

місце та роль у цивільному процесі. Питання щодо його місця у структурі 

цивільного судочинства є неоднозначним із точки зору розуміння категорій 

провадження і стадій. 

Загальновідомо, що структуру цивільного процесу складають три види 

проваджень: позовне, наказне й окреме. При цьому, кожен має диференціацію 

процесуальної форми у двох аспектах: зовнішню (види проваджень, як стадій 

цивільного процесу) і внутрішню (судові процедури в межах кожного із 

проваджень і стадій) [278, с. 55].  

Як зазначає В. В. Комаров: «У структурі цивільного судочинства, як 

комплексної системи, провадження цивільного судочинства та стадії мають 

самостійне значення і їх не можна ототожнювати». Разом із тим, автор звертає 

увагу на те, що науковці, як правило, ідентифікують стадії цивільного 

судочинства як його провадження [97, с. 84]. 

Кожна справа проходить певні етапи її розгляду, проте дискусійним у 

науці цивільного процесуального права залишається питання щодо підходів 

стосовно виокремлення стадій цивільного процесу. Серед них класично 

виділяють п’ять: провадження у суді першої інстанції; провадження у суді 

другої інстанції; провадження у порядку нагляду; провадження з перегляду у 

зв’язку з нововиявленими обставинами; виконавче провадження [42, с. 24].  

Разом із тим, у п. 1 Постанови Пленуму ВССУ № 4 від 30 березня 

2012 року перегляд судових рішень, що набрали законної сили, у зв’язку із 

нововиявленими обставинами, визначається як самостійна стадія цивільного 

процесу, в якій судом перевіряється наявність або відсутність правових 

підстав для цього – юридичних фактів, які існували на час розгляду справи, 

але не були і не могли бути відомі заявнику, хоча їх подання до суду могло 

мати наслідком ухвалення іншого за змістом судового рішення.  
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Визначення перегляду судових рішень, що набрали законної сили, у 

зв’язку із нововиявленими обставинами, як самостійної стадії цивільного 

процесу, Ю. С. Червоний обґрунтовує тим, що поділ на види провадження у 

цивільному процесі обумовлений специфікою матеріальних відносин, які 

підлягають захисту або охороні. Так, стадія перегляду судових рішень і ухвал, 

що набрали законної сили, а також судового наказу у зв’язку із 

нововиявленими обставинами є кінцевою стадією цивільного процесу, який 

може бути у всіх трьох видах провадження [357, с. 353]. 

Також у доктрині цивільного процесуального права присутня думка 

щодо віднесення перегляду за нововиявленими обставинами до 

факультативної стадії цивільного процесу [103]. Це видається цілком 

логічним, беручи до уваги факт того, що перегляд за нововиявленими або 

виключними обставинами може відбуватись або не відбуватись залежно від 

наявності або відсутності підстав для перегляду, а також залежно від волі 

сторін, зважаючи на диспозитивність цивільного процесу і обумовлено 

відсутністю імперативної норми законодавця стосовно проходження інших 

етапів розгляду цивільної справи (наприклад, ст. 389 ЦПК України, яка 

визначає право на касаційне оскарження лише після апеляційного перегляду 

справи). 

Існує думка щодо визначення перегляду судових рішень у зв’язку з 

нововиявленими обставина як стадії, що має винятковий та надзвичайний 

характер. Враховуючи принцип правової визначеності, винятковість 

обумовлюється можливістю скасування судового рішення, що набрало 

законної сили, виключно за умови встановлення істотних обставин у порядку, 

визначеному законодавством. При цьому, надзвичайний характер полягає у 

можливості повернення учасників справи до вирішення спору [13, с. 9]. 

Проте із цією позицією неможливо погодитись, з огляду на 

загальновизнаний підхід у науці цивільного процесуального права щодо 

поняття «стадія». Так, на думку О. В. Дем’янової, це певна частина, етап 

процесуальної діяльності у межах провадження, якому властива 
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відокремленість, але не самодостатність [48, с. 77–78]. Д. Я. Малешин 

зазначає, що перегляд судових рішень не може вважатись стадією із огляду на 

те, що він є своєрідним повторним розглядом, а під час перегляду судового 

рішення певні процесуальні дії дублюються [123, с. 56]. 

Окрім цього, структура цивільного процесу також вказує на те, що 

перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, 

є окремим провадженням цивільного судочинства, що, своєю чергою, 

складається з комплексу процесуальних дій, таких як: відкриття провадження 

у справі за нововиявленими або виключними обставинами; розгляд справи; 

ухвалення рішення. При цьому, аналізуючи норми цивільного процесуального 

законодавства, можна зробити висновок, що розгляд справи включає у себе 

два етапи: визначення наявності підстав для перегляду, а також розгляд справи 

з урахуванням таких підстав. 

Зокрема, позиція Р. К. Петручака полягає в обґрунтовуванні перегляду 

судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами як самостійного виду 

провадження, з огляду на розуміння перегляду судових рішень, що набрали 

законної сили, як окремого інституту [157, с. 47–49]. Такої ж думки 

притримується і Л. М. Ніколенко, яка надає визначення перегляду судових 

рішень за нововиявленими або виключними обставинами як «провадження, у 

процесі якого суд, шляхом всебічного та ретельного дослідження за участю 

зацікавлених осіб, має можливість вирішити справу відповідно до принципу 

правової визначеності, з урахуванням обставин, які мають істотне значення 

для розгляду справи, яке які з незалежних від суду причин не були відомі, та 

ухваленням рішення, що набрало законної сили» [145, с. 119]. 

Так само, визначаючи провадження із перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами, І. О. Ізарова, Р. Ю. Ханик-

Посполітак надають наступну дефініцію: «…це провадження, в порядку якого 

рішення, постанова або ухвала суду, якими закінчено розгляд справи, що 

набрали законної сили, можуть бути переглянуті за такими нововиявленими 

або виключними обставинами» [83, с. 164]. 
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Отже, сучасний підхід у процесуальній науці, свідчить про те, що 

перегляд за нововиявленими або виключними обставинами можна вважати 

самостійним провадженням у цивільному процесуальному праві України. При 

цьому, враховуючи його відокремленість та незалежність від апеляційного або 

касаційного оскарження, норми щодо врегулювання перегляду за 

нововиявленими або виключними обставинами, доцільно віднести до іншого 

розділу ЦПК України. 

Підстави перегляду, процесуальні строки і порядок перегляду судових 

рішень за нововиявленими або виключними обставинами встановлені 

нормами глави 3 розділу V ЦПК – «Перегляд судових рішень». Вказаний 

розділ також містить апеляційне та касаційне провадження. Однак, із огляду 

на особливості інституту перегляду судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами, обґрунтованим вважається виокремлення його 

норм в окремий розділ. Зважаючи на самостійність такого перегляду, деякі 

вчені вказують на необхідність розміщення розділу про перегляд судових 

рішень у зв’язку із нововиявленими обставинами після розділів, що 

регламентують апеляційне та касаційне провадження, а також тих, що 

пов’язані із виконанням судових рішень [94, с. 69; 3, с. 15]. 

Досліджуючи перегляд судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами, можна зробити наступні висновки щодо значення 

цього інституту у цивільному процесі України.  

По-перше, перегляд за нововиявленими або виключними обставинами 

дає можливість розглянути й вирішити справу з урахуванням усіх істотних для 

справи обставин, і наблизитись, таким чином, до реалізації принципу 

об’єктивної істини у цивільному процесі.  

По-друге, перегляд дозволяє встановити дійсні обставини справи у 

повному обсязі, які існували, але не були відомі на момент розгляду, що, таким 

чином, гарантує ухвалення обґрунтованого рішення за наслідками його 

перегляду. 
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По-третє, можливість особи звернутись до суду, за наявності визначених 

законодавством підстав, із проханням про перегляд судового рішення, що 

набрало законної сили, є одним із ефективних механізмів забезпечення права 

на справедливий судовий захист. 

Визначена роль перегляду судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами є ще одним аргументом для включення перегляду 

судових рішень, що набрали законної сили, за передбачених законодавцем 

обставин, до принципів (засад) цивільного судочинства, оскільки є однією із 

гарантій забезпечення права особи на справедливий судовий розгляд  [380, с. 

184]. 

Враховуючи ознаки, сутність, місце та значення перегляду судових 

рішень за нововиявленими або виключними обставинами, цю категорію 

можна визначити як інститут цивільного процесуального права, який 

складається із сукупності правових норм, що регулюють суспільні відносини, 

які виникають у зв’язку із перевіркою наявності обставин, визначених 

цивільним процесуальним законодавством, та у подальшому перегляді 

судового рішення, що набрало законної сили, з урахуванням таких обставин. 

Таким чином, було окреслено особливості перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами, які відрізняють його 

специфіку від апеляційного або касаційного оскарження. Зокрема, було 

визначено, що об’єктом перегляду можуть бути судові рішення, які набрали 

законної сили і якими закінчено розгляд справи; суб’єктом перегляду є суд тієї 

інстанції, що ухвалив рішення, про перегляд якого просить заявник; підставою 

для перегляду можуть бути виключно підстави, визначені законодавством як 

нововиявлені або виключні обставини, а рішення при цьому переглядаються 

не на предмет судової помилки, а у зв’язку із виявленням певних обставин. 

 

 

Висновки до Розділу 1 
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1. Встановлено, що перегляд судових рішень був невідомий 

процесуальному праву а ні в Античний період, ні за часів Київської Русі. Лише 

розвиток суспільних відносин та, як наслідок, збільшення кількості 

конфліктів, що потребували врегулювання, обумовили спершу потребу в 

існуванні процесуальних норм, а, згодом, і у запровадженні механізмів, що 

сприяли б правильності вирішення спорів. Так, у Статуті Великого князівства 

Литовського 1566 року з’явився апеляційний перегляд судових рішень, який 

проіснував на території України до часів Гетьманщини, де апеляційні скарги 

на рішення полкових і сотенних судів розглядав Генеральний військовий суд.  

2. Зазначено, що від розподілу українських земель унаслідок укладення 

Андрусівського перемир’я 1667 року, розвиток цивільного процесу доцільно 

розглядати паралельно на територіях Лівобережної та Правобережної 

України. При цьому, апеляційне оскарження залишалось як можливий 

механізм перегляду судового рішення. Так, на території Лівобережної України 

діяли Інструкція судам Павла Полуботки 1722 року, а згодом Інструкція судам 

Данила Апостола 1730 року. Вказані джерела засвідчували намагання України 

утвердити власну систему судочинства.  

3. Визначено, що вагомого значення у розвитку перегляду судових 

рішень має Український кодекс 1743 року, більш відомий під назвою «Права, 

за якими судиться малоросійський народ». Поряд з апеляцією, судове рішення 

могло бути переглянутим якщо судовий вирок ухвалено внаслідок обману, 

фальшивих документів, підкупу свідків або інших протиправних дій учасників 

справи. 

4. Обґрунтовано, що Статут цивільного судочинства 1864 року надав 

вагомий поштовх для розвитку як перегляду судових рішень, так і цивільного 

процесу загалом. Зокрема, вказане джерело права остаточно закріпило 

відділення цивільних процесуальних норм від кримінальних. За ним були 

відомі наступні форми перегляду судових рішень: у порядку апеляційного або 

касаційного оскарження, за клопотанням особи, яка не брала участі у справі, а 

також за клопотанням про перегляд у випадку відкриття нових обставин або 
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фальсифікації актів, на підставі яких було ухвалено рішення про перегляд 

якого просить особа. Детальний опис процедури перегляду і вироблені 

критерії до визначення обставин нововиявленими засвідчують неабияке 

значення Статуту цивільного судочинства для подальшого розвитку перегляду 

судових рішень за нововиявленими обставинами.  

5. На західноукраїнських територіях діяв Австрійський Цивільний 

процесуальний кодекс 1895 року, який поряд з апеляцією, надавав можливість 

оскаржувати судове рішення апеляційного суду у касаційному порядку у 

випадках, коли: рішення мало недоліки, які свідчили про неповне або 

необґрунтоване обговорення і вирішення справи; резолютивна частина 

рішення апеляційного суду містила факти, що не були у провадженні судів 

нижчих інстанцій; рішення ухвалено із неправильним застосуванням закону. 

6. Радянський період спершу характеризувався відсутністю будь-якого 

перегляду судових рішень. На території України були намагання утвердити 

власну систему судоустрою та можливість апеляційного оскарження, про що 

свідчать реформи П. Скоропадського. Проте, декретом Народного 

Секретаріату «Про введення народного суду в Україні» від 04 січня 1918 року 

остаточно встановилась радянська система судів, без їх інстанційного поділу. 

7. Надано характеристику перегляду судових рішень за ЦПК УСРР 

1924 року та ЦПК УСРР 1929 року, де мали місце касаційне оскарження, у 

тому числі за зверненням прокурора, а також перегляд у випадку відкриття 

нових обставин, завідомо неправдивих свідчень свідків, злочинних дій 

учасників справи або фальсифікації документів.  

8. Проаналізовано ЦПК УРСР 1963 року, що базувався на «Основах 

цивільного судочинства СРСР і союзних республік», який, своєю чергою, мав 

на меті уніфікувати процесуальні норми. Так, закріплювався апеляційний та 

касаційний перегляди, перегляд за нововиявленими або винятковими 

обставинами, перегляд у порядку нагляду. Характерним у цьому акті є те, що 

він додав нову підставу для перегляду судового рішення: скасування іншого 
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судового рішення, внаслідок якого було ухвалено судове рішення, що підлягає 

перегляду. 

9. Установлено, що за часів незалежності України, реформування 

цивільного процесу відбувалось у декілька етапів. Відповідно до Концепції 

судово-правої реформи в Україні, затвердженої постановою Верховної Ради 

України від 28 квітня 1992 року, відбулись зміни до процесуальних кодексів, 

враховуючи засади розвитку України, як правової держави. Так, у 

ЦПК України 2004 року закріплювався апеляційний та касаційний перегляди, 

а також перегляд у зв’язку із нововиявленими та винятковими обставинами. 

Новий етап реформування судоустрою почався внаслідок підписання у 

2014 році Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським союзом. Як 

наслідок, було видано Указ Президента «Про стратегію реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних інститутів на 2015–2020 роки», 

прийнято Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд», а 

також Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального 

кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 

03 жовтня 2017 року. Відтак, з’явився перегляд за виключними обставинами, 

у дечому зазнав змін перегляд за нововиявленими обставинами. 

10. Отже, розвиток суспільних відносин, соціально-економічні, 

історичні та культурні зміни мали і продовжують мати вплив на динаміку 

цивільного процесу. Зокрема, можна простежити, що підстави та процедура 

перегляду судових рішень змінювалась відповідно до розвитку цивільного 

процесу в історичних періодах державності України, серед яких було 

виділено: часи Київської Русі; під владою Речі Посполитої; доба 

Гетьманщини; під впливом Австрійської імперії та Російської імперії 

відповідно до розділення українських земель; за часів радянського права; у 

період незалежності України. 

11. Встановлено, що певні історичні події обумовлюють утвердження 

цінностей людини та її прав. Так, прийняття 04 листопада 1950 року Конвенції 
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про захист прав людини і основоположних свобод має велике значення для 

подальшого розвитку суспільних відносин у сфері здійснення судочинства, у 

тому числі цивільного, оскільки ст. 6 закріплює право на справедливий суд 

одним із визначальних. 

12. Обґрунтовано, що важливість права на справедливий суд для 

України, обумовлена його закріпленням у низці нормативно правових актів 

національного законодавства: у ст. 55 Конституції України; ст. 7 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів», ст. 4 ЦПК України. При цьому, 

аналіз вказаних норм, а також наукових підходів до цієї категорії, дозволили 

зробити висновок про ототожнення поняття «право на справедливий суд» та 

«право на судовий захист», а також його сприйняття як змішаної категорії, що 

має як матеріальний, так і процесуальний аспекти.  

13. З огляду на закріплення права на справедливий суд у національному 

законодавстві, що сприяє створенню незалежної, неупередженої системи 

судоустрою та удосконаленню судових процедур, його слід розглядати у 

широкому сенсі та включити до елементів його складу усі механізми, які 

дозволяють забезпечити ефективність здійснення судочинства. З огляду на це, 

запропоновано включити до елементів права на справедливий суд, поряд із 

доступом до правосуддя та правом на виконання судових рішень, - право на 

перегляд судового рішення, що набрало законної сили. 

14. Проаналізовано низку рішень ЄСПЛ та зроблено висновок, що 

перегляд судового рішення, яке набрало законної сили, не порушує принцип 

правової визначеності, якщо законодавством держави чітко передбачено: 

підстави для перегляду судового рішення, що набрало законної сили; коло 

осіб, які мають право звертатись за переглядом; строки звернення за 

переглядом; процедуру перегляду судового рішення, що набрало законної 

сили. При цьому, повноваження ЄСПЛ зводиться лише до перевірки 

відповідності процесуальної форми перегляду судового рішення ст. 6 

Конвенції. 
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15. Обґрунтовано, що право на перегляд судового рішення – 

передбачена нормами цивільного процесуального законодавства міра 

можливої поведінки особи з метою захисту прав, свобод та законних інтересі, 

що полягає у зверненні особи до суду за повторним розглядом судового 

рішення, що набрало законної сили, за наявності підстав та у порядку, 

передбаченому законодавством. 

16. Запропоновано визначити право на перегляд за нововиявленими або 

виключними обставинами однією із гарантій здійснення цивільного 

судочинства, оскільки це механізм забезпечення права особи на справедливий 

суд та спосіб реалізації мети і завдань цивільного судочинства.  

17. Унаслідок аналізу цивільних процесуальних норм зроблено 

висновок, що законодавець ототожнює гарантії та принципи (засади) 

здійснення цивільного судочинства. З огляду на це, було обґрунтовано 

включення перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами до ст. 2 ЦПК України.  

18. Обґрунтовано, що перегляд за нововиявленими або виключними 

обставинами є самостійним інститутом цивільного процесуального права, 

оскільки його можна визначити як сукупність відносно відособлених 

цивільних процесуальних норм, що регулюють цивільні процесуальні 

відносини з перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними 

обставинами. 

19. Аналізуючи поняття, запропоновані науковцями цивільного 

процесуального права, було запропоновано погодитись із назвою «перегляд за 

нововиявленими або виключними обставинами», оскільки визначення 

«позаінстанційний перегляд» не відповідає повноваженням Великої Палати 

Верховного Суду щодо перегляду за виключної обставини, передбаченої п. 2 

ч. 3 ст. 423 ЦПК України, а термін «контроль за судовим рішенням» 

суперечить сутності перегляду за нововиявленими або виключними 

обставинами, що виключає усунення при перегляді судової помилки. 
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20. Правова природа перегляду судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами визначається відповідно до трьох ключових ознак: 

суд, який уповноважений здійснювати перегляд судового рішення; об’єкт 

перегляду; мета перегляду.  

21. Визначено, що судове рішення, як об’єкт перегляду за 

нововиявленими або виключними обставинами, має відповідати двом 

основним умовам: таке судове рішення має бути кінцевим, тобто таким, що 

закінчує розгляд справи; набрання ним законної сили. З огляду на це, 

вмотивовано включення до об’єктів перегляду судового наказу з усіх 

категорій справ. 

22. Обґрунтовано, що метою перегляду за нововиявленими або 

виключними обставинами не може бути визначення та усунення судової 

помилки, оскільки за відсутності нововиявлених або виключних обставин, про 

які стало відомо після набрання законної сили судовим рішенням, воно є 

законним і обґрунтованим, тобто таким, що було ухвалено на підставі повного 

з’ясування обставин справи з огляду на наявні в матеріалах справи докази. 

Встановлено, що виявлення нових обставин не ставить під сумнів законність, 

обґрунтованість ухваленого судом рішення, а лише вказує, що, за наявності і 

враховуючи такі обставини, суд міг вирішити справу по-іншому. 

23. Зазначено, що перегляд за нововиявленими або виключними 

обставинами, з огляду на його сприйняття як інституту цивільного 

процесуального права, слід розглядати як самостійне провадження, що, своєю 

чергою, складається із стадій.  

24. Підтримано позицію, висловлену науковцями цивільного 

процесуального права, щодо віднесення перегляду за нововиявленими або 

виключними обставинами в окремий розділ ЦПК України, що аргументовано 

його самостійністю та незалежністю від апеляційного та касаційного 

проваджень. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО НОВОВИЯВЛЕНІ ТА ВИКЛЮЧНІ 

ОБСТАВИНИ 

 

 

2.1 Нововиявлені обставини як підстава для перегляду судових 

рішень, що набрали законної сили 

 

Нововиявлені обставини, як самостійна категорія цивільного 

процесуального права, має неабияке значення для розуміння цивільної 

правової форми перегляду судових рішень, що набрали законної сили, за таких 

підстав.  

Залежно від редакції Цивільного процесуального кодексу до таких 

обставин відносились різні підстави, кожна із яких має свої характерні ознаки. 

Однак, незважаючи на те, що нововиявлені обставини відомі з початку 

становлення цивільного процесуального права, у науковій спільноті немає 

одностайного підходу щодо визначення таких обставин. Основна причина 

існування різних думок полягає у відповідних змінах цивільного 

процесуального законодавства, різних підходах стосовно наявності чи 

відсутності факту усунення судової помилки при перегляді судових рішень, 

що набрали законної сили, а також протилежних думок стосовно 

основоположних інститутів цивільного процесуального права.  

Досить часто, розглядаючи нововиявлені обставини, наводиться 

розуміння звужене до істотних для справи обставин, що не були встановлені 

судом та не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час 

розгляду справи. Натомість, законодавцем до нововиявлених обставин також 

віднесені встановлений вироком або ухвалою про закриття кримінального 

провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що 

набрали законної сили, факт надання завідомо неправильного висновку 

експерта, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного 
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перекладу, фальшивості письмових, речових чи електронних доказів, що 

призвели до ухвалення незаконного рішення у певній справі (п. 2 ч. 2 ст. 423 

ЦПК України); а також скасування судового рішення, яке стало підставою для 

ухвалення судового рішення, що підлягає перегляду (п. 3 ч. 2 ст. 423 ЦПК 

України). 

Зокрема, О. С. Врублевський надає нововиявленим обставинам 

визначення як юридичним фактам, які існували на момент розгляду справи в 

суді та мали істотне значення для її правильного вирішення, але не були і не 

могли бути відомі ні суду, ні заінтересованим особам, а внаслідок їх виявлення 

після набрання судовим рішенням законної сили, стають підставами для 

перегляду судового рішення у кримінальних, цивільних та господарських 

справах [32, с. 179–180]. 

Так, конструкція «юридичні факти, що існували на момент розгляду 

справи в суді» стає неточною в умовах чинної на сьогоднішній день редакції 

ЦПК України, оскільки, наприклад, скасування судового рішення, яке стало 

підставою для ухвалення судового рішення, що підлягає перегляду, може 

відбутись вже після розгляду справи. Так само, хоча і факт надання завідомо 

неправильного висновку експерта, факт завідомо неправдивих показань 

свідка, факт завідомо неправильного перекладу, факт фальшивості письмових, 

речових чи електронних доказів, існували на момент розгляду справи, але, з 

огляду на презумпцію невинуватості, можуть стати підставою для перегляду 

судового рішення у цивільній справі виключно при встановленні їх у вироку 

або в ухвалі про закриття кримінального провадження та звільнення особи від 

кримінальної відповідальності, що набрали законної сили. 

І. М. Зайцев визначає «нововиявлені обставини» як юридичні факти, які 

існували на момент розгляду справи в суді, є істотними, але не були і не могли 

бути відомими; водночас зазначаючи, що скасування судового рішення, 

вироку та прийняття інших рішень суду, які можуть вплинути на перегляд 

судового рішення – обставини, що мають місце після вирішення справи [61, 

с. 78–79]. Відтак, вказана дефініція «нововиявлених обставин» залишається 
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поширеною у доктрині цивільного процесуального права [26, с. 22; 240, с. 13–

14; 314, с. 366].  

Категорія «юридичний факт», через яку надається визначення, є однією 

із основоположних у загальнотеоретичній юридичній науці, оскільки має 

безпосередній вплив на виникнення, зміну та припинення суспільних 

правовідносин, та, відповідно, також потребує дослідження. Вказана тематика 

вивчалась неодноразово, однак одностайність у поглядах науковців, зокрема, 

у межах цивільного процесуального права, відсутня. Навіть існування різних 

понять, таких як «юридичний факт», «юридичний факт у цивільному 

процесуальному праві», «процесуальний факт» обумовлюють 

неоднозначність підходів до розуміння не тільки цих категорій, а й 

взаємозв’язку між ними. 

Насамперед, варто зазначити, що, незважаючи на тісний зв'язок 

процесуальних і юридичних фактів, з огляду на їх визначення та правову 

сутність, у вказаному понятті нововиявлених обставин виявляється саме 

юридичний факт, а не юридичний факт у цивільному процесуальному праві 

або ж процесуальний факт.  

Так, юридичні факти можна визначити як сформульовані у гіпотезах 

правових норм життєві обставини, з якими закон пов’язує виникнення, 

існування, зміну чи припинення правових відносин [302, с. 447]. На думку 

О. Ф. Скакун, юридичні факти – це конкретні соціальні обставини, визначені 

нормами права, що є підставами для настання певних юридичних 

наслідків [284, с. 605]. Г. В. Кикоть розглядає юридичні факти у двох 

аспектах: як конкретні, індивідуальні обставини, які являють собою життєві 

явища та реально існують у певному просторі та часі; та як обставини, які 

несуть у собі інформацію про стан суспільних відносин, що входять до 

предмету правового регулювання [89]. Не поглиблюючись у наукові дискусії 

з цього питання, варто зазначити, що загалом подвійний характер юридичних 

фактів, який полягає у включенні до цієї категорії як соціальних, так і правових 

явищ, підтримується у правовій науці [273; 211, с. 59–60]. 
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М. О. Рожкова надає поняттю «процесуальний факт» визначення як 

певної дії (або бездіяльності) учасника судового провадження, з правовою 

моделлю якого процесуальне право пов’язує певні процедурні наслідки, а 

фактична їх реалізація має наслідком відповідні процесуальні відносини 

(прості або складні) [270, с. 192]. 

Досліджуючи більш детально юридичні та процесуальні факти, вчена 

обґрунтовує взаємодію юридичних фактів цивільного права та цивільного 

процесуального права, а також значний вплив перших на процесуальні факти, 

що обумовлено тісним зв’язком цивілістики з процесуальним правом і 

наявністю спільної сфери правового регулювання. Водночас М. О. Рожкова 

наголошує на тому, що такий зв’язок обтяжується віднесенням цивільного 

права до приватного права, а цивільного процесуального права до публічного. 

Внаслідок цього, а також враховуючи, різні за своєю суттю правовідносини та 

наслідки реалізації фактів, юридичні факти не можуть бути прирівняні до 

процесуальних. У якості критеріїв розмежування, наводиться обґрунтування, 

що для процесуальних норм характерні: процесуальна норма, а не норма 

матеріального права; процесуальна правосуб’єктність учасників справи; 

компетенція суду як органу державної влади; процесуальні правовідносини; і, 

у деяких випадках, вплив юридичних фактів цивільного права [270, с. 301–

321]. 

Своєю чергою, О. Г. Братель надає юридичним фактам у цивільному 

процесуальному праві їх визначення як передбачених процесуальними 

нормами життєвих обставин, з якими пов’язується виникнення, зміна або 

припинення цивільних процесуальних правовідносин [28, с. 93]. 

Відтак, при перегляді судового рішення, що відбувається з підстав 

наявності істотних для справи обставини, що не були встановлені судом та не 

були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду 

справи (відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 423 ЦПК України), мова йде про саме 

юридичні факти, зокрема, цивільного, земельного, трудового, сімейного, 

житлового права, оскільки, як встановлює ч. 1 ст. 19 ЦПК України, у порядку 
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цивільного судочинства розглядаються справи, що виникають з цивільних, 

земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, 

що підлягають розгляду в порядку іншого судочинства. Однак, виникає 

питання до яких фактів слід відносити нововиявлені обставини, передбачені 

пунктами 2 та 3 ч. 2 ст. 423 ЦПК України, адже відповідно до цих положень, 

підставами для перегляду є факти, встановлені певним судовим рішенням.  

Наводячи визначення нововиявлених обставин у широкому розумінні, 

З. А. Добош зазначає, що ними, поряд з матеріальними, є обставини 

процесуального характеру, які стосуються порядку здійснення судового 

процесу та зумовлюють зміну змісту судового акта [50, с. 123]. Однак, це 

суперечить цивільній процесуальній формі перегляду судових рішень за 

нововиявленими обставинами, оскільки питання щодо додержання процедури 

здійснення судового процесу вирішується судами вищих інстанцій у порядку 

оскарження, коли є підстави вважати, що було неправильно застосовано норми 

матеріального права або не дотримано норм процесуального права.  

На думку Р. К. Петручака, загальною підставою для перегляду судових 

рішень є «обставина», незалежно від того, коли вона виникла (у момент 

розгляду справи, про перегляд якої просить заявник, чи після). При цьому, 

вчений погоджується із загальноприйнятною думкою юридичної літератури 

щодо ототожнення термінів «обставина» та «юридичний факт» [157, с. 54]. 

М. К. Треушніков, визначаючи факти як предмет доказування, поділяє 

їх на: юридичні факти матеріально-правового характеру; доказові факти; 

факти, що мають значення для виховних та профілактичних завдань 

правосуддя; факти, які мають виключно процесуальний характер. До останніх 

вчений відносить факти, що є необхідними для здійснення процесуальних 

дій [315, . 14–15].  

Отже, підтримуючи таку позицію, можна вказати, що процесуальні 

факти не можуть бути нововиявленими обставинами. Водночас, з огляду на 

неоднозначність підходів стосовно предмету доказування, а також можливості 

чергових змін цивільного процесуального законодавства, більш вдалими є 
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лаконічне визначення нововиявлених обставин без формулювання «юридичні 

факти» або «факти, що існували на момент розгляду справи».  

Наприклад, Л. С. Морозова обґрунтовує, що нововиявлені обставини – 

ті обставини, які не могли бути відомі суду, який виконав усі вимоги закону 

щодо збирання доказів і встановлення об’єктивної істини [142, с. 41]. 

І. В. Бондар пропонує розглядати нововиявлені обставини як факти 

об’єктивної дійсності, що залишилися невідомими суду та учасникам справи, 

але які мають суттєве значення для вирішення справи, достовірно встановлені 

особливим процесуальним способом і є такими, що вказують на незаконність 

та необґрунтованість судових рішень, що набрали законної сили [23, с. 82].  

На думку Т. Т. Алієва, нововиявленими обставинами є факти 

об’єктивної дійсності, що є частиною предмету доказування з огляду на їх 

істотність для справи у цивільному процесі, які не були відомі суду і заявнику 

на момент розгляду справи, а також були представлені сторонами чи 

встановлені судом через здійснення процесуальних дій щодо перегляду 

судового рішення [4, с. 30]. 

Із огляду на вказане, стає очевидним, що основна відмінність підстав для 

перегляду, визначена законодавцем як нововиявлені обставини, полягає у 

моменті існування таких обставин на час розгляду справи, про перегляд якої 

йдеться. Однак, ознаки, які у науці цивільного процесуального права наводять, 

характеризуючи нововиявлені обставини, здебільшого стосуються лише п. 1 

ч. 2 ст. 423 ЦПК України. Наприклад, В. Н. Назаренкова наводить наступні: 

існування таких обставин до ухвалення судового рішення, але невідомість про 

них суду і заявнику; вони входять до предмета доказування; відкриття 

обставин після набрання рішенням законної сили [144, с. 53]. 

Так, розглядаючи кожну із підстав для перегляду, можна простежити їх 

спільні ознаки, притаманні кожній нововиявленій обставині. Однією із таких 

ознак нововиявлених обставин є їх істотність, що обумовлено значним 

впливом на розгляд справи і висновки щодо нього суду [370, с. 612–613]. 
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Істотність як ознака нововиявлених обставин, на думку К. І. Малишева, 

визначається випадками, коли такі обставини можуть настільки вплинути на 

суть справи, що можуть призвести до ухвалення нового рішення [125, с. 269]. 

І. В. Андронов розтлумачує істотні обставини як такі, що є органічною 

частиною предмета доказування у справі, а до обов’язків суду при перегляді 

судового рішення належить перевірка можливості впливу таких обставин на 

судове рішення [8, с. 113].Така ж позиція підтримується у загальному: істотні 

для справи обставини – ті, при врахуванні яких суд міг ухвалити повністю або 

в якійсь частині інше рішення [108, с. 301].  

Визначаючи термін «істотні для справи обставини», Р. М. Колесник 

наводить, зокрема, такі ознаки істотності: вплив певною мірою на судове 

рішення; юридичне значення для аналізу взаємовідносин сторін; фактичні 

дані, що не були відомі на момент розгляду справи з об’єктивних причин, але 

стали такими після набрання рішенням суду законної сили [92, с. 77]. 

Із цього можна зробити висновок, що істотна обставина може бути 

підставою для ухвалення нового рішення. Разом із тим, наявність істотної для 

справи обставини не є безумовною підставою для зміни судового рішення. 

Наприклад, суд може лише доповнити рішення більш детальним і повним 

описом відповідних фактичних обставин, але вирішити справу по суті так 

само. Отже, суд, аналізуючи матеріали справи, з урахуванням нововиявлених 

обставин, може прийти або до того ж висновку, що містився в первісному 

судовому рішенні, хоч з іншим мотивуванням з точки зору повноти 

досліджених фактів, або ж ухвалити нове [157, с. 65]. 

Хоча й зрозуміло, що у кожній конкретній справі, суд має вирішувати 

питання істотності нововиявлених обставин індивідуально, залежно від 

обставин справи, проте така нечітка позиція призводить до різноманітної 

судової практики із частими випадками невірного тлумачення судами поняття 

«істотні для справи обставини». Зазначаючи таку проблематику, І. О. Ізарова 

виокремлює ознаки, за якими суд може визначити істотність впливу обставин 

на судове рішення: нововиявлені обставини можуть спростувати факти, які 
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були взяті до уваги судом і використані ним як мотиви для ухвалення судового 

рішення; нововиявлені обставини можуть бути підтвердженням або доводити 

факти, що не були прийняті судом при ухваленні судового рішення; 

нововиявлені обставини можуть визначати нові обставини справи, що не були 

вирішені при розгляді справи, але є такими, що були визначені вимогами 

позивача [81, с. 60–61]. 

Отже, істотність нововиявлених обставин можна визначити як ознаку, 

що обумовлюється безпосереднім зв’язком нововиявленої обставини із 

матеріалами справи та її впливом на мотивувальну та/або резолютивну 

частину судового рішення, що набрало законної сили. 

Із вказаних визначень нововиявлених обставин простежується ще одна 

їх спільна ознака – невідомість про них учасникам справи на момент її 

розгляду судом. І, якщо у випадку встановлення таких обставин іншим 

судовим рішенням, яке стало підставою для перегляду відповідно до пунктів 2 

та 3 ч. 2 ст. 423 ЦПК України, складнощів не виникає (оскільки є очевидним, 

що особа не знала і не могла знати на час розгляду справи про встановлення у 

майбутньому судовому рішенні певних фактів), то щодо істотних обставин, які 

не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою про перегляд 

судового рішення, постають питання, відповіді на які у науці цивільного 

процесуального права є неоднозначними, що, як наслідок, призводить до 

проблем при розгляді й вирішенні справ.  

Із огляду на вказане, необхідним є дослідження кожної підстави для 

перегляду, визначених законодавством як нововиявлені обставини. Так, чинна 

редакція п. 1 ч. 2 ст. 423 ЦПК України, відносить до нововиявлених обставин 

істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не 

могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи. 

Використовуючи формулювання «не були і не могли бути відомі», 

досить часто на практиці учасники справи звертаються до нових обставин, 

зловживаючи при цьому цивільними процесуальними правами та 

сподіваючись на ухвалення нового рішення на їх користь. Зважаючи на це, 
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окрема увага приділяється питанню розмежування нововиявлених обставин 

від нових доказів.  

Аналізуючи законодавство і юридичну доктрину, Г. В. Мудрецька 

зазначає, що «…відмінність нововиявлених обставин від нових доказів 

полягає у тому, що нові докази – це відомості про обставини справи, які 

досліджувалися судом, проте ці докази з тих чи інших причин не було надано 

суду під час розгляду справи». При цьому, автор акцентує, що такі докази 

можуть прийматись судом апеляційної інстанції під час апеляційного 

перегляду, проте не можуть бути прийняті судом як нововиявлені [143, с. 45].  

Т. Т. Алієв зазначає, що нові докази являють собою нову інформацію 

про вже досліджені судом факти. На противагу, нововиявлені обставини – це 

не відомості про факти, а самі факти, які мають значення для правильного 

вирішення справи і ухвалення законного, обґрунтованого рішення по 

справі [2, с. 13]. Т. О. Савельєва розкриває нововиявлені обставини як факти, 

що є підставою виникнення, зміни чи припинення прав та обов’язків учасників 

справи, і саме це є ключовою відмінністю між нововиявленими обставинами і 

новими доказами, адже мета останніх полягає у підтвердженні юридичних 

фактів [274, с. 695]. 

На думку С. В. Сеник, М. В. Оприско, до нововиявлених обставин 

можна відносити лише ті обставини, які входять до предмету доказування з 

урахуванням відповідних предмета та підстав позову. Натомість, обставини, 

які не входили до кола обставин, що підлягали встановленню і, своєю чергою, 

змінюють підстави позову, є новими доказами, а відтак, не можуть бути 

підставами для перегляду судового рішення у порядку перегляду за 

нововиявленими обставинами [279, с. 24]. 

Аналізуючи різні доктринальні підходи, Р. К. Петручак робить 

висновок, що перегляд судового рішення у провадженні за нововиявленими 

обставинами не може відбуватись на основі нових доказів, які підтверджують 

або спростовуюсь ті факти, які вже були предметом судового розгляду. 

Натомість, нові докази не тільки можуть, але, на думку автора, повинні 
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надаватись для підтвердження нововиявлених обставин як підстави для 

перегляду рішення [157, с. 66–67]. 

Саме питання про співвідношення фактів, що входять до предмету 

доказування та фактів, які є підставами для перегляду судового рішення за 

новоявленими обставинами, також є предметом дискусії на науковому рівні. 

Певним чином юридичні факти вже розглядались у цьому дослідженні в 

аспекті віднесення їх до нововиявлених обставин. Але, оскільки питання щодо 

фактів як нововиявлених обставин та фактів, які потребують доказування, 

залишається невизначеним, необхідним є аналіз поняття предмета 

доказування.  

У зв’язку з цим, доцільно навести думку Т. С. Супрун, яка, аналізуючи 

різні підходи, робить висновок, що предмет доказування у цивільних справах 

є системою обставин об’єктивної реальності як матеріально-правового 

характеру, так і всіх інших обставин (процесуально-правових, доказових та 

ін.), які мають юридичне значення для ухвалення правосудного рішення [299, 

с. 194]. У цьому аспекті, необхідним є дослідження кола тих фактів, які 

входять до предмета доказування. Це також має значення, з огляду на те, що 

деякі доктринальні позиції для визначення поняття і ознак нововиявлених 

обставин виходять із розуміння юридичних фактів. 

Разом із тим, Ю. К. Осипов до предмета доказування відносить лише 

юридичні підстави позову, юридичні факти щодо заперечення на позов, а 

також безпосередні підстави і умови виникнення спору [41, с. 175]. Натомість 

Н. Ф. Фаткулін вважає, що доцільно використовувати широкий підхід при 

визначенні кола фактів у предметі доказування, включивши до нього, зокрема, 

будь-яку обставину (факт), що підлягає пізнанню і є таким, що має бути 

дослідженим для правильного вирішення справи [23, с. 81].  

На підставі аналізу різних точок зору щодо цього питання, І. В. Бондар 

робить висновок, що факти, які є підставами для перегляду судового рішення 

за нововиявленими обставинами, на відміну від фактів, що входять до 

предмета доказування, є значно ширшим і можуть включати в себе: юридичні 
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факти матеріально-правового характеру; доказові факти; факти, що мають 

процесуальне значення [22, с. 14]. 

Вирішуючи цю проблематику на практичному рівні, з метою 

законодавчого закріплення вказівки судам щодо відмінностей нововиявлених 

обставин та нових доказів, Закон України «Про внесення змін до 

Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 

кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 

законодавчих актів» визначив, що докази, які не оцінювалися судом, стосовно 

обставин, що були встановлені судом, не є підставою для перегляду рішення 

суду за нововиявленими обставинами, так само як і переоцінка доказів, 

оцінених судом у процесі розгляду справи. Закріплення цього положення 

дозволить зменшити випадки зловживання учасниками справи своїх 

процесуальних прав.  

Підсумовуючи, варто зазначити, що нововиявлені обставини, 

передбачені п. 1 ч. 2 ст. 423 ЦПК України, як юридичні факти, слід відрізняти 

від обставин, які вже були предметом доказування у справі. При цьому, 

оскільки це обставини, що можуть вплинути на судове рішення, вони також 

мають бути доведені особою, яка посилається на такі обставини як на підставу 

для перегляду судового рішення, що набрало законної сили.  

Враховуючи вказане, невідомість на момент розгляду справи, як ознаку 

нововиявлених обставин, слід сприймати як таку, що встановлює об’єктивну 

неможливість учасників справи знати про їх існування та відповідне 

врахування таких обставин при ухваленні судового рішення. При цьому, факт 

невідомості на момент розгляду цивільної справи про певні її обставини, 

зокрема, визначається тим, що особа має право звернутись за переглядом 

судового рішення з моменту, коли вона дізналась або могла дізнатись про 

існування підстави для перегляду, хоча це стосується нововиявленої 

обставини, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 423 ЦПК України. 

На відміну від вказаної обставини, нововиявлені обставини, визначені 

пунктами 2 та 3 ч. 2 ст. 423 ЦПК України, встановлюються судовим рішенням. 
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Так, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 423 ЦПК України, нововиявленою обставиною 

є встановлений вироком або ухвалою про закриття кримінального 

провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що 

набрали законної сили, факт надання завідомо неправильного висновку 

експерта, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного 

перекладу, фальшивості письмових, речових чи електронних доказів, що 

призвели до ухвалення незаконного рішення у даній справі. 

Можливість перегляду судового рішення за такої обставини була 

закріплена ще у попередніх редакціях Цивільного процесуального кодексу. 

Відтак, про неї вказував ВСУ у постанові Пленуму № 1 від 27 лютого 

1981 року, в Узагальненні судової практики 2010 року; звертав увагу й ВССУ 

у постанові Пленуму № 4 від 30 березня 2012 року. Взяття до уваги 

практичних проблем, а також зміни у частині доказів обумовлені науково-

технічним розвитком, обумовили нову, більш вдалу, редакцію вказаної норми. 

Так, поряд із вироком, з’явилась ухвала про закриття кримінального 

провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що 

набрали законної сили. Внаслідок зміни, які стосуються доказів у цивільному 

процесі, з’явився також факт фальшивості електронних доказів. 

Законодавцем визначені наступні умови, за яких судове рішення, може 

бути переглянуте відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 423 ЦПК України: 1) факт надання 

завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправдивих показань 

свідка, завідомо неправильного перекладу, фальшивості письмових, речових 

чи електронних доказів; 2) вказані факти встановлені вироком або ухвалою 

про закриття кримінального провадження та звільнення особи від 

кримінальної відповідальності, що, своєю чергою, набрали законної сили; 

3) вказані факти призвели до ухвалення незаконного рішення у справі, про 

перегляд якого йде мова. 

Завідомо неправдиве показання свідка, завідомо неправдивий висновок 

експерта, подання завідомо недостовірних або підроблених доказів, а також 

завідомо неправильний переклад, складені для надання або надані суду, є 
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введенням в оману суду, тобто суспільно небезпечним діянням, санкція за яке 

передбачена ст. 384 Кримінального кодексу України (далі за текстом – 

КК України) [105]. 

Вказана норма міститься у розділі XVIII Особливої частини КК України 

і входить до групи злочинів проти правосуддя, родовим об’єктом яких, на 

думку С. Є. Дідика, є встановлений законодавством та поставлений під 

охорону кримінальними нормами порядок відносин у суспільстві, що 

забезпечує нормальну діяльність правосуддя, органів та осіб, які сприяють 

його належному здійсненню [49, с. 320]. 

У теорії кримінального права, при класифікації злочинів проти 

правосуддя, найчастіше злочин, передбачений ст. 384 КК України, відносять 

до групи злочинів, які посягають на відносини, що забезпечують одержання 

достовірних доказів та істинних висновків під час здійснення 

провадження [141, с. 245–246; 152, с. 178; 74, с. 71–79]. Узгодженою із теорією 

кримінального права, є позиція В. В. Комарова, яка полягає у тому, що вказана 

нововиявлена обставина складає групу підстав перегляду, пов’язану з 

недоброякісністю доказового матеріалу, що у підсумку стали причиною 

ухвалення неправосудного рішення [97, с. 776].  

Із метою розуміння підстави для перегляду судового рішення, 

визначеної п. 2 ч. 2 ст. 423 ЦПК України, не поглиблюючись у дискусії 

представників науки кримінального права, варто зазначити загальноприйняту 

позицію стосовно складу злочину, передбаченого ст. 384 КК України.  

Так, об’єктивна сторона вказаного злочину полягає у активній поведінці. 

Неправдивість показань, висновку, перекладу визначається як таке, що 

повністю або хоча б частково не відповідають дійсності. Обов’язковою 

ознакою об’єктивної сторони є певна обстановка вчинення такого злочину, а 

саме – дії, передбачені ст. 384 КК України, можуть бути здійснені під час 

судового провадження. При цьому, відповідальність настає за умови, якщо 

свідка, експерта або перекладача було попереджено про кримінальну 

відповідальність за давання неправдивих показань (ч. 4 ст. 91 ЦПК України; 
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ч. 4 ст. 93 ЦПК України); неправдивий висновок (ч. 5 ст. 104 ЦПК України); 

неправильний переклад (ч. 1 ст. 218 ЦПК України). 

Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 384 КК України, 

визначається лише прямим умислом, тобто особа має завідомо усвідомлювати 

неправдивість своїх показань, висновку чи перекладу та бажає діяти саме 

таким чином із відповідними наслідками. Суб’єктом злочину є свідок (за 

визначенням ч. 1 ст. 69 ЦПК України - особа, якій відомі будь-які обставини, 

що стосуються справи); експерт (відповідно до ч. 1 ст. 72 ЦПК України, особа, 

яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з’ясування відповідних 

обставин справи); перекладач (тобто особа, яка вільно володіє мовою, якою 

здійснюється цивільне судочинство, та іншою мовою, знання якої необхідне 

для усного чи письмового перекладу з однієї мови на іншу, а також особа, яка 

володіє технікою спілкування з глухими, німими чи глухонімими – ч. 1 ст. 75 

ЦПК України) [106, с. 876–877]. 

Якщо стосовно визначення факту завідомо неправильного висновку 

експерта, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного 

перекладу не виникає практичних запитань, то, з огляду на визначення 

кримінальним законодавством цих фактів як злочинних діянь, виникають 

дискусійні питання стосовно фальшивості письмових, речових чи 

електронних доказів, оскільки у Кримінальному кодексі України відсутня 

спеціальна норма, яка передбачає відповідальність за фальсифікацію доказів.  

У кримінальних діяннях, визначених як злочини проти правосуддя, ч. 2 

ст. 372 КК України передбачено кримінальну відповідальність за створення 

доказів або іншу фальсифікацію виключно стосовно притягнення невинного 

до кримінальної відповідальності у кримінальних справах. Разом із тим, 

кримінальним законодавством визначена відповідальність за підроблення 

інших документів. Наприклад, ст. 205-1 КК України встановлює кримінальну 

відповідальність за підроблення документів, які подаються для проведення 

державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців; ст. 358 

КК України визначає злочином підроблення документів, печаток, штампів та 
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бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів; 

ст. 366 КК України до злочинів відносить складання, видачу службовою 

особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних 

документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних 

документів. 

Перелічені злочини є самостійними видами діянь і не визначають 

обов’язкове використання підроблених документів як доказів у провадженнях 

інших юрисдикцій. Частина 4 ст. 358 КК України передбачає відповідальність 

за використання завідомо підробленого документа, що полягає у наданні 

підробленого документа або його пред’явлення підприємствам, установам чи 

організаціям незалежно від форми власності [106, с. 760]. Окрім цього, вказані 

статті кримінального законодавства стосуються офіційних документів, під 

якими, відповідно до примітки до ст. 358 КК України, слід розуміти 

документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях 

інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які 

спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи 

інформація, що може бути використана як документи – докази у 

правозастосовчій діяльності, які складаються, видаються чи посвідчуються 

повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого 

самоврядування, об'єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми 

власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у 

тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв'язку з їх 

професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати 

певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм 

та містять передбачені законом реквізити. 

Однак, беручи до уваги різноманітність правовідносин, віднесених до 

юрисдикції загальних судів і справ, які підлягають розгляду у порядку 

цивільного судочинства, зважаючи на те, що дані, на підставі яких суд 

встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), які мають значення 

для вирішення справи, можуть бути підтверджені різними письмовими, 
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речовими та електронними доказами, слід погодитись із позицією деяких 

представників науки кримінального права, стосовно криміналізації діяння з 

фальсифікації доказів. Так, В. Н. Кубальський наголошує, що прийняття 

спеціальної норми стосовно кримінальної відповідальності за фальсифікацію 

доказів дозволить актуалізувати протидію фальсифікації, звернути увагу 

суспільства та правоохоронних органів на таке негативне явище, а також 

підвищить ефективність боротьби з такою діяльністю і матиме позитивний 

превентивний вплив, що також дозволить наблизити вітчизняне кримінальне 

законодавство до сучасних тенденцій його розвитку у зарубіжних 

країнах [107, с. 524]. 

Пунктом 3 ч. 2 ст. 423 ЦПК України до нововиявлених обставин 

віднесено скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення 

судового рішення, що підлягає перегляду. Слід звернути увагу на зміну 

редакції цієї норми. Так, чинний ЦПК України містить широке поняття 

судового рішення, як об’єкту для перегляду у зв’язку із скасуванням судового 

рішення, прибравши при цьому «постановлення ухвали». Натомість, під 

судовим рішенням, відповідно до ст. 258 ЦПК України, розуміють ухвали, 

рішення, постанови, судові накази.  

Умовами, необхідними для перегляду судового рішення за цієї підстави 

є: 1) безпосередній вплив судового рішення по іншій справі на судове рішення, 

що підлягає перегляду; 2) скасування судового рішення, що мало вплив на 

рішення, яке набрало законної сили, і про перегляд якого просить заявник. 

Тобто важливим у вказаній нововиявленій обставині є те, що між судовими 

рішеннями повинен бути певний матеріально-правовий зв’язок: факти, 

встановлені в одній справі повинні мати істотне значення для іншої. 

Зазначена нововиявлена обставина обумовлена правовим явищем, що у 

теорії процесуального права відомо як «преюдиціальність», значення якого 

при розгляді справ у цивільному процесі полягає в тому, що суд не має 

обов’язку щодо встановлення юридичних фактів, які уже були встановлені 

іншим судовим рішенням [39, с. 43].  
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Певні складнощі у дослідженні цієї категорії викликані невирішеними 

питаннями стосовно термінології та співвідношення понять 

«преюдиціальність», «преюдиція», «преюдиційність» у науці цивільного 

процесуального права та на практичному рівні. Стосовно останнього, варто 

зазначити, що, наприклад, Конституційний суд вказує на «преюдиціальність» 

своїх рішення [250; 245; 251; 340]. Водночас ч. 2 ст. 13 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» оперує терміном «преюдиційність» як 

обов’язковість урахування судових рішень для інших судів.  

Аналізуючи дефініції вказаних понять, можна дійти висновку, що ці 

поняття виражають однакову за змістом суть категорій «преюдиційність» та 

«преюдиціальність». Водночас, розмежовуючи ці поняття від «преюдиції» 

найбільш прийнятною є позиція, що, на відміну від преюдиціальності, як 

обов’язковості судового рішення щодо встановлених фактів, під терміном 

«преюдиція» слід розуміти саме значення фактів, обставин і правових 

висновків, що містяться в раніше ухвалених судових рішеннях [377, с. 43].  

Р. Д. Ляшенко наголошує на тому, що у юридичній науці термін 

«преюдиція» може застосовуватись у наступних значеннях: як 

правозастосовний акт; як факт, встановлений судом; як висновок, що 

зроблений судом і є обов’язковим для іншого суду; як інтелектуально-вольова 

діяльність із доказування; як властивість правових явищ; як прийом 

юридичної техніки. Так, автор пропонує розглядати преюдицію як засіб 

судової аргументації – «правило, що звільняє від доказування обставин, які 

були встановлені рішенням іншого суду, що набрало законної сили, 

визнаються обов’язковими і не потребують повторної перевірки» [122, с. 22]. 

Доцільно погодитись із К. М. Мальченко, яка розуміє преюдиціальність 

як властивість, що набуває судове рішення із набранням законної сили. 

У цьому аспекті, преюдиція розглядається як елемент міжгалузевого 

процесуального інституту доказування, своєрідна пільга для суб’єктів 

доказування, яка звільняє їх від обов’язку повторно доказувати встановлені 

факти [127, с. 10]. 
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Враховуючи вказані думки щодо термінології понять «преюдиція», 

«преюдиціальність» та «преюдиційність», доцільно зробити висновок, що під 

преюдицією слід розуміти правило, встановлене цивільним процесуальним 

законодавством, щодо звільнення учасника справи від доказування вже 

встановлених обставин в іншому судовому рішенні. Водночас, 

преюдиціальність та преюдиційність, що за своєю суттю мають однакове 

значення, характеризує дію суду щодо прийняття преюдиції  [137, с. 67]. 

Відповідно до положень ч. 4 ст. 82 ЦПК України, обставини, 

встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній 

праві, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у 

якій беруть участь ті самі особи або особа щодо якої встановлено ці обставини, 

якщо інше не встановлено законом. Так само не доказуються при розгляді 

іншої справи обставини, встановлені стосовно певної особи рішення суду у 

господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрали законної 

сили (ч. 5 ст. 82 ЦПК України).  

У цивільній процесуальній доктрині підтримується позиція, що 

преюдиціальність судового рішення має об’єктивні (коло обставин, які 

визначені у мотивувальній частині судового рішення, що набрало законної 

сили) та суб’єктивні (коло учасників справи, для яких факти, встановлені 

судовим рішенням мають преюдиціальне значення) межі [369, с. 369; 30, 

с. 326]. 

Г. М. Устінова-Бойченко, Т. В. Черниш та Ю. А. Чабаненко наводять 

наступні характерні ознаки преюдиціальних фактів: для суду мають 

преюдиціальне значення рішення суду, яке прийнято при розгляді 

кримінальної, цивільної, господарської та адміністративної справи, а також 

рішення міжнародних судових установ; преюдиціальні факти можуть 

встановлюватись судовим рішенням; судове рішення, яким встановлюються 

преюдиціальні факти, має набрати законної сили; преюдиціальні факти мають 

стосуватись обставин, які є предметом розгляду справ відносно учасників 

справи; преюдиціальні факти мають важливе правове та процесуальне 
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значення, адже скасування рішення суду, встановлені факти якого 

використовувались як преюдиція, може слугувати підставою для перегляду 

судового рішення [319, с. 181]. 

Порівнюючи західну цивільну процесуальну теорію та практику із 

вітчизняною, К. М. Пільков наводить загальні умови преюдиціальності 

фактів: однаковий суб’єктний склад справ; умова істотності впливу 

встановлених фактів при вирішенні іншого спору; застосування преюдиції за 

заявою учасника справи [159, с. 111–113]. 

Отже, преюдиція, при перегляді судового рішення за підстави, 

закріпленої п. 3 ч. 2 ст. 423 ЦПК України, визначається як основна умова для 

перегляду і полягає у взаємозв’язку скасованого судового рішення із 

рішенням, що набрало законної сили, та про перегляд якого просить заявник. 

Таким чином, було розглянуто нововиявлені обставини як самостійну 

категорію цивільного процесуального права, що має особливу правову 

природу, сутність та ознаки. Відповідно до ч. 2 ст. 423 ЦПК України, було 

проаналізовано кожну із підстав для перегляду судових рішень, що набрали 

законної сили, віднесені чинним цивільним процесуальним законодавством до 

нововиявлених обставин. Простежуючи особливі ознаки різних 

нововиявлених обставин, було зроблено висновок, що підстава для перегляду, 

передбачена п. 1 ч. 2 ст. 423 ЦПК України, відрізняється від інших підстав 

відсутністю обов’язкового для її підтвердження судового рішення. Було також 

розглянуто суміжні категорії цивільного процесуального права як то 

«юридичні факти», «преюдиціальність». 

 

 

2.2 Виключні обставини як підстава для перегляду судових рішень 

у цивільному процесі України 

 

Поняття «виключні обставини» є новелою цивільного процесуального 

законодавства. Відомі раніше як нововиявлені або виняткові обставини, а 
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наразі віднесені законодавцем до виключних, вони потребують дослідження 

та аналізу на доктринальному рівні, з метою усунення можливих проблем з 

огляду на неналежний перегляд у цивільному процесі судових рішень, що 

набрали законної сили. 

Як правило, законодавцем враховуються загальноприйняті позиції теорії 

цивільного процесуального права. Проте «виключні обставини» стали 

абсолютно новим поняттям як у теорії, так і на практичному рівні. В науці 

цивільного процесуального права ще не сформовано однозначного підходу 

щодо цього поняття, а загалом у процесуальному праві тільки почали 

з’являтись певні думки та позиції стосовно поняття, правової природи та ознак 

виключних обставин.  

Наприклад, у теорії господарського процесуального права 

Л. М. Ніколенко визначає виключні обставини як «невідомі раніше факти 

об’єктивної дійсності, які виявлені після розгляду справи, що мають значення 

для її законного та обґрунтованого вирішення, вказані заявником та 

встановлені судом після подання заяви про перегляд судового рішення» [145, 

с. 126]. 

А. П. Черненко та А. Г. Шиян, представники науки кримінального 

процесуального права, не надають дефініції «виключних обставин», однак, на 

підставі процесуальних норм щодо перегляду судових рішень за 

нововиявленими обставинами, виокремлюють наступні їх ознаки: невідомість 

суду з незалежних від нього причин; суттєве значення для справи; існування в 

об’єктивній дійсності до ухвалення рішення; неможливість їх врахування під 

час провадження у справі і ухвалення рішення [364, с. 373]. 

Із метою надання власного визначення та виокремлення ознак 

виключних обставин у цивільному процесуальному праві, необхідним є 

дослідження кожної із підстав для перегляду судових рішень, що набрало 

законної сили, віднесених цивільним процесуальним законодавством до 

виключних обставин.  
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Так, відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 423 ЦПК України підставою для 

перегляду судового рішення є встановлена Конституційним Судом України 

неконституційність (конституційність) закону, іншого правового акта чи їх 

окремого положення, застосованого (не застосованого) судом при вирішенні 

справи, якщо рішення суду ще не виконане.  

Із огляду на редакцію вказаної норми, необхідною для перегляду 

судового рішення за цієї підстави є сукупність наступних умов: по-перше, 

встановлена неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого 

положення; по-друге, на підставі саме цього нормативно-правового 

положення суд вирішив справу; по-третє, рішення суду на момент подачі заяви 

про перегляд не виконано (п. 10 постанови Пленуму ВССУ № 4 від 

30.03.2012 р.). 

Вирішення питання стосовно відповідності або невідповідності 

нормативно-правового акта чи їх окремого положення Конституції України, є 

виключним повноваженням Конституційного Суду України, відповідно до 

норми ст. 147 Конституції України [100].  

Так, ст. 1 Закону України «Про Конституційний Суд України» 

встановлює статус КСУ як органу конституційної юрисдикції, який забезпечує 

верховенство Конституції України, вирішує питання про відповідність 

Конституції України законів України та, у передбачених Конституцією 

України випадках, інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції 

України, а також має інші повноваження відповідно до Конституції України. 

Окрім цього, п. 9 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про Конституційний Суд 

України» відносить до повноважень КСУ вирішення питань про відповідність 

Конституції України (конституційність) законів України (їх окремих 

положень) за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в 

остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить 

Конституції України. 

Перегляд судових рішень за вказаної підстави був можливий за 

попередніх редакцій цивільного процесуального кодексу. Однак, введення 
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інституту конституційної скарги унаслідок набрання чинності нового Закону 

України «Про Конституційний Суд України», дало новий поштовх для 

перегляду судових рішень, що набрали законної сили, за такої виключної 

обставини.  

Інститут конституційної скарги продовжує залишатись суперечливим у 

доктрині конституційного права. Виокремлюють негативні аспекти звернення 

громадян до КСУ із конституційною скаргою, як наприклад: фактичне 

перетворення органу конституційного контролю на «четверту» інстанцію для 

справ, що підлягають розгляду судами загальної юрисдикції; неможливість 

розв’язання ним найважливіших проблем суспільного життя, основоположних 

проблем щодо прав людини [15]. 

Водночас, наводячи позитивний досвід зарубіжних країн, представники 

конституційної правової науки погоджуються із тим, що конституційна скарга 

може надати можливість реалізації права на судовий захист у порядку 

конституційного судочинства, забезпечуючи при цьому ефективний захист 

матеріальних прав і будучи додатковою гарантією їх реалізації [46, с. 25]; 

стати ефективним національним «фільтром» для справ, у яких питання про 

порушення права людини буде визначатись конституційністю або 

неконституційністю закону, а не актами його застосування [353, с. 96]; 

слугувати реалізацією засадничої ідеї правової держави, що полягає у 

зв’язаності всіх гілок влади Конституцією і законами України та гарантують 

права людини [128, с. 110]; сприяти оновленню законодавчої бази за рахунок 

звернень осіб щодо перевірки конституційності положень законів, які 

порушують або можуть спричинити порушення конституційних прав і свобод 

людини й громадянина [15]. 

Про те, що пряма конституційна скарга є своєрідним «фільтром» справ, 

звернення із якими дозволяє зменшити звернення громадян до міжнародних 

судових установ, зокрема і Європейського суду справ людини, зазначається у 

Доповіді Венеціанської комісії «Про індивідуальний доступ до 

конституційного правосуддя», де також детально розглянуто процедурні 
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механізми прямого і непрямого звернення до суду конституційної юрисдикції, 

що повинні мати місце у правовій системі держав задля забезпечення 

найефективнішого її розгляду та збереження гармонійного балансу приватних 

та публічних інтересів [383]. 

Загалом, конституційну скаргу визначають як форму звернення 

фізичних (громадян України, іноземців, осіб без громадянства) та юридичних 

осіб (публічного і приватного права) до органу конституційної юрисдикції з 

метою захисту конституційних прав і свобод шляхом перевірки правових актів 

органів публічної влади, що порушують ці права та свободи, в межах 

вирішення конкретної справи. Розглядаючи індивідуальну конституційну 

скаргу, А. М. Колодій обґрунтовує її поняття як правового засобу 

субсидіарного характеру, тобто такого, що реалізується після вичерпання 

інших правових засобів правового захисту; який можна реалізовувати у 

зв’язку з порушенням основоположних (конституційних) прав і свобод 

фізичних і юридичних осіб, а також застосувати у разі порушення закону, 

адміністративного акта або рішення суду навіть у випадку бездіяльності 

органів влади [95, с. 54]. 

Тому видається невірним сприйняття Конституційного Суду України як 

«четвертої» інстанції для оскарження рішень, оскільки межі розгляду 

конституційної скарги є іншими, ніж при оскарженні судових рішень - справа 

не переглядається по суті, а також не розглядаються питання про додержання 

процесуальних норм при розгляді справи. 

Із огляду на такий аспект, В. В. Лемак відносить конституційну скаргу 

до так званої часткової нормативної конституційної скарги, обґрунтовуючи це 

тим, що у разі втрати чинності нормативно-правовим актом або його 

положенням внаслідок визнання їх неконституційними, створюється нова 

модель правового регулювання спору і відповідна нова ситуація, яка була 

невідома учасникам цивільних відносин на момент початку спору. Саме тому, 

судове рішення по справі потребує перегляду [117, с. 171]. 
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Зважаючи на це, інститут конституційної скарги дозволить ефективніше 

реалізувати право особи на судовий захист, зокрема у сфері цивільного 

судочинства, оскільки формування судової практики відносно перегляду 

рішень за такою виключною обставиною сприятиме захисту прав, свобод та 

законних інтересів кожного, а, відтак, стане додатковим поштовхом до 

практичного утвердження принципу верховенства права в Україні. 

Окремо потребує уваги формулювання норми п. 1 ч. 3 ст. 423 

ЦПК України і її нової редакції, зокрема, зазначенням поряд з 

«неконституційність» в дужках терміну «конституційність» закону чи іншого 

правового акта чи їх окремого положення. 

Так, термін «конституційність» означає відповідність Конституції. 

Натомість, «неконституційними» є положення тієї норми, що не відповідають 

Конституції. Обидва терміни використовуються Конституційним Судом 

України. При цьому, використання терміну «неконституційність» є можливим 

лише у резолютивній частині рішення КСУ. Це обумовлюється презумпцією 

конституційності нормативно-правових актів, яка у матеріальному розумінні 

є «правилом, згідно з яким будь-який закон або інший правовий акт вважається 

й застосовується як такий, що відповідає конституції, доки його 

неконституційність не буде підтверджено відповідним актом компетентного 

органу» [45, с. 11]. 

Теоретично можливо змоделювати ситуацію, коли визнавши 

неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремих положень, 

КСУ перегляне власне рішення і все ж визнає їх конституційними. Проте, на 

практиці це не є можливим, а така процедура суперечила б, по-перше, 

виключній компетенції КСУ визначати відповідність нормативно правового 

акта Конституції України; по-друге, остаточності рішень Конституційного 

суду та відповідною неможливістю їх перегляду та оскарження не тільки 

іншим органам державної влади, а й самим КСУ; по-третє, наслідкам визнання 

неконституційності закону або іншого правового акта, що полягає у втраті 

ними або їх положеннями чинності. Вказане обґрунтовується важливістю 
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того, що насправді законодавчо передбаченої можливості та процедури 

перегляду КСУ власних рішень – відсутній. 

У науці конституційного права існують думки щодо необхідності 

надання права Конституційному Суду на перегляд власних рішень в окремих 

випадках. Так, наводячи первинні та наступні (контрверсійні) правові позиції 

КСУ, П. М. Рабінович та В. В. Гончаров обґрунтовують необхідність 

законодавчого закріплення виняткової можливості зміни КСУ своєї 

попередньої правової позиції за певних умов [237, с. 153]. Про необхідність 

забезпечення можливості перегляду Конституційним судом власних правових 

позицій зазначають також інші науковці, аргументуючи це природними 

реформаційними процесами, трансформаціями нормативних моделей 

судочинства, необхідністю урахування практики Європейського суду з прав 

людини [86, с. 43–44]. 

Разом із тим, такі позиції здебільшого стосуються офіційного 

тлумачення Конституції, висновок щодо якого не може бути підставою для 

перегляду судових рішень у цивільному процесі (п. 10 постанови Пленуму 

ВССУ № 4). Це узгоджується із правовою природою тлумачення норм права, 

під якою прийнято розуміти «діяльність, спрямовану на з’ясування, 

осмислення дійсного змісту норм права з метою сприяння їх практичній 

реалізації, а також результат такої діяльності, що переважно виражається в 

інтерпретаційно-правовому акті» [59, с. 419–420]. Цей підхід також відповідає 

загальноприйнятій у теорії права думці, що «акти судового тлумачення «не 

можуть містити в текстах нічого нового, що не входить до змісту норми, яка 

тлумачиться», що вони є нічим іншим, як виявленням намірів волі 

конституцієдавця чи законодавця, або ж пізнання істинного смислу тексту 

закону чи іншого нормативного акта» [91, с. 10]. 

Отже, офіційне тлумачення нормативно-правового акта відрізняється за 

своєю суттю від встановлення неконституційності нормативно-правового акта 

чи його окремого положення, і не може бути підставою для перегляду 

судового рішення, що набрало законної сили. 
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Варто зазначити, що відповідно до ч. 3 ст. 89 Закону України «Про 

Конституційний Суд України» якщо КСУ, розглядаючи справу за 

конституційною скаргою, визнав закон України (його положення) таким, що 

відповідає Конституції України, але одночасно виявив, що суд застосував 

закон України (його положення), витлумачивши його у спосіб, що не 

відповідає Конституції України, то Конституційний Суд вказує на це у 

резолютивній частині рішення.  

Вказана норма надає КСУ повноваження, так званого, «неофіційного 

тлумачення», яке вже стало предметом дискусії на науковому рівні. Так, 

О. М. Литвинов зауважує, що КСУ як орган конституційної юрисдикції, який 

забезпечує верховенство Конституції України, не може оминути факти 

неконституційних дій з боку державних органів, а тому, положення ч. 3 ст. 89 

Закону України «Про Конституційний Суд України» є цілком логічним [118, 

с. 82].  

І. Е. Берестова та Я. М. Романюк зауважують, що таке тлумачення 

сприяє захисту прав заявників. Однак, при цьому автори слушно зазначають, 

що під час реалізації ч. 3 ст. 89 Закону України «Про Конституційний Суд 

України», КСУ здійснює по суті аналіз фактичних обставин справи під час 

конституційного провадження [17, с. 144].  

Підтримуючи таку позицію, варто зазначити, що під «неофіційним 

тлумаченням» у такому випадку слід розуміти встановлення єдності судової 

влади, повноваження щодо якого належить Верховному Суду. Відтак, ч. 3 

ст. 89 Закону України «Про Конституційний Суд України» надає органу 

конституційної юрисдикції повноваження щодо повторної касації, що не лише 

суперечить суті цього органу, а і збільшує шляхи до зловживання 

процесуальними правами. 

Відтак, така редакція п. 1 ч. 3 ст. 423 ЦПК України видається 

необґрунтованою з огляду на те, що судове рішення може бути переглянутим 

тільки у випадку визнання неконституційності нормативно-правового акта чи 

його окремого положення. У випадку ж висновку КСУ про конституційність 
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закону, іншого нормативно-правового акта чи його положення, – будуть 

відсутні підстави для перегляду судового рішення, оскільки у такому випадку, 

судове рішення є таким, що прийнято правильно, відповідає закону і 

загальним принципам права.  

Вказане також стосується терміну «не застосованого» закону або іншого 

правового акта судом при вирішенні справи, адже, з огляду на неможливість 

перегляду КСУ своїх рішень і надання нових висновків щодо конституційності 

нормативно-правових актів, такий акт і не міг бути застосований. При цьому, 

вказівку КСУ у резолютивній частині про неконституційність застосування 

закону, слід прирівнювати до тлумачення, що не може бути підставою для 

перегляду, оскільки відповідь щодо визнання виключною обставиною п. 1 ч. 3 

ст. 423 ЦПК України, має зводитись лише до питання відповідності чи не 

відповідності законодавчої норми приписам Конституції України.  

Окрім цього, варто звернути увагу, що підстава для перегляду, 

передбачена п. 1 ч. 3 ст. 423 ЦПК України – єдина, у якій є зазначення щодо 

неможливості перегляду виконаного судового рішення.  

17 липня 2018 року було зареєстровано законопроект № 8620 «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відновлення конституційних 

прав громадян на справедливий суд». Авторами проекту закону було 

передбачено виключення із редакції норми п. 1 ч. 3 ст. 423 ЦПК України 

формулювання «якщо рішення суду ще не виконане», що у Пояснювальній 

записці обґрунтовувалось відсутністю у Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, Протоколів до неї, а також у рішеннях ЄСПЛ, 

додаткових вимог щодо перегляду судових рішень, а саме щодо перегляду 

рішень суду, які ще не були виконані. Також було зазначено, що практика 

ЄСПЛ вимагає від держави поновлення первісного стану, що існував у спорі 

до порушення Конвенції. На думку автора законопроекту, такий підхід має 

застосовуватися також до рішень Конституційного Суду України, якими 

встановлена неконституційність положень законів України, оскільки у 

випадку визнання нормативно-правового акта, на підставі якого ухвалено 
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рішення, неконституційним, має місце порушення права особи на 

справедливий суд [219].  

У коментарі до вказаного проекту закону було зазначено про неналежне 

обґрунтування необхідності внесення відповідних змін і потреби у більш 

детальному їх дослідженні та обговоренні у колах експертів та фахівців [154]. 

Сам законопроект було відкликано 29 серпня 2019 року, а, відтак, це питання 

залишається невирішеним, що породжує певні колізії та прогалини у 

правовому регулюванні перегляду судових рішень на підставі виключної 

обставини, передбаченої п. 1 ч. 3 ст. 423 ЦПК України. 

Зокрема, слушно зауважується, що у більшості випадків остаточними 

рішеннями у справі є рішення суду касаційної інстанції, яке вступає у силу з 

моменту його проголошення, як і рішення апеляційної інстанції. З огляду на 

встановлений п. 2 ч. 1 ст. 77 Закону України «Про Конституційний Суд 

України» строк подання конституційної скарги, що складає три місяці з дня 

набрання законної сили остаточним судовим рішенням, а також враховуючи 

достатньо тривалий розгляд скарги Конституційним Судом України, 

вбачається фактична неможливість перегляду судових рішень за вказаної 

підстави [289, с. 12].  

Іншою проблемою, яка постає у перегляді судових рішень за вказаної 

виключної обставини, є те, що норма, у випадку визнання її 

неконституційною, втрачає чинність із дня ухвалення Конституційним Судом 

рішення про її неконституційність, якщо інше не встановлено самим 

рішенням, але не раніше дня його ухвалення (ч. 1 ст. 91 Закону України «Про 

Конституційний Суд України»). Вказане свідчить про те, що застосоване 

положення нормативно-правового акта діяло і було чинним на момент його 

реалізації та при вирішенні судом справи. Як наслідок, суди уже почали 

залишати без задоволення заяви про перегляд судового рішення за такої 

підстави, аргументуючи це тим, що рішення КСУ не може вплинути на спірні 

правовідносини у справі, про перегляд якої просить заявник, оскільки вони 

виникли до прийняття такого рішення [331; 332; 333]. 
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Отже, формулювання чинної норми п. 1 ч. 3 ст. 423 ЦПК України 

свідчить про те, що особі, яка навіть у випадку неконституційності 

застосованого при розгляді її справи положення, відмовлять у перегляді. 

Указана позиція Верховного Суду фактично засвідчує неможливість 

перегляду судового рішення за такої виключної обставини. З огляду на це, є 

всі підстави вести мову про порушення права на справедливий судовий 

розгляд, оскільки суд має переглянути справу заново, без урахування 

застосованих правових положень, які були визнані неконституційними.  

Враховуючи вказане, слід підтримати, запропоновані законопроектом 

№ 8620 зміни як такі, що могли б усунути прогалину цивільного 

процесуального законодавства. З метою забезпечення права на справедливий 

суд, необхідним є надання можливості перегляду виконаного судового 

рішення за виключної обставини, передбаченої п. 1 ч. 3 ст. 423 ЦПК України.  

Пункт 2 ч. 3 ст. 423 ЦПК України, як підставу для перегляду судового 

рішення, що набрало законної сили, визначає встановлення міжнародною 

судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною 

міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи судом. 

Аналізуючи цю підставу для перегляду, вбачається, що умовами, які у 

сукупності встановлюють цю обставину як виключну, є: рішення міжнародної 

судової установи; визнання юрисдикції такої міжнародної установи на 

території України; рішення має встановлювати порушення Україною 

міжнародних зобов’язань; таке порушення повинно мати місце при вирішенні 

певної справи. 

Першочерговим у цьому випадку є порушення Україною міжнародних 

зобов’язань, які виникають на підставі укладення нашою державою 

міжнародних договорів. Законом «Про міжнародні договори України» 

передбачено, що чинні міжнародні договори України підлягають сумлінному 

їх дотриманню відповідно до норм міжнародного права [226].  

Встановлення факту порушення Україною взятих на себе міжнародних 

зобов’язань належить, у тому числі, до повноважень міжнародних судових 
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установ, поняття якого у чинному законодавстві відсутнє. У Порядку 

здійснення захисту прав та інтересів України під час розгляду справ у 

закордонних юрисдикційних органах, затвердженого Указом Президента 

України № 581 від 25 червня 2002 року, міститься визначення закордонного 

юрисдикційного органу як міжнародного судового, міжнародного 

арбітражного органу, згода на здійснення юрисдикції яким щодо України 

надана відповідно до міжнародного договору України або в інший спосіб 

згідно із законами України, а також судовий, арбітражний орган іноземної 

держави [227].  

Водночас, у науці процесуального права зазначають про проблематику 

у використанні категорій «міжнародні суди», «міжнародні судові органи», 

«міжнародні судові установи». Здебільшого ці поняття ототожнюються і 

визначаються уніфікованими для всіх процесуальних галузей права. 

А. В. Підгородинська у сфері кримінального провадження пропонує під 

міжнародною судовою установою розуміти судовий або інший орган, 

наділений повноваженнями на здійснення провадження, створений на підставі 

міжнародного договору або рішенням міжнародної організації, членом якої є 

Україна, згода на юрисдикційність якого надана Україною у встановленому 

порядку [158, с. 210]. Поняття ж «юрисдикція» слід розглядати як категорію 

як національного, так і міжнародного права. В. П. Кононенко визначає, що 

судова юрисдикція у вузькому розумінні зводиться до компетенції судового 

органу, тобто кордонів юрисдикції за часом, місцем, персональної та 

предметної характеристики [99, с. 13].  

До міжнародних судових установ, юрисдикція яких визнана Україною, 

слід віднести Європейський суд з прав людини, Міжнародний комерційний 

арбітражний суд та Міжнародний суд ООН [216]. Без сумніву, ЄСПЛ є 

основним механізмом вирішення міжнародних спорів та тлумачення 

положень міжнародного права у сфері захисту прав людини, також і у сфері 

здійснення судочинства [5, с. 14]. 
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Судова практика з розгляду цивільних справ свідчить про те, що за 

підстави встановлення міжнародною судовою установою порушення України 

міжнародного зобов’язання найбільш розповсюдженим є перегляд судових 

рішень, які набрали законної сили, після ухвалення рішень Європейським 

судом з прав людини, що обумовлено повноваженнями ЄСПЛ із розгляду 

індивідуальних заяв, яке надано відповідно до ст. 34 Конвенції: «Суд може 

приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб, які 

вважають себе потерпілими від допущеного однією з Високих Договірних 

Сторін порушення прав, викладених у Конвенції або протоколах до неї».  

Прагнення України до побудови правової держави із реалізацією 

основоположних принципів права, намагання утвердити загальновизнані 

стандарти здійснення судочинства, засвідчують важливість міжнародних 

органів, зокрема ЄСПЛ. Окрім цього, практика ЄСПЛ стала вагомою для 

національної правової системи України. На думку Ю. І. Матата, із якою важко 

не погодитись, це обумовлено наступним: положення Конвенції та рішення 

ЄСПЛ мають верховенство над національним правом держав-учасниць; норми 

ЄСПЛ є нормами прямої дії, які можуть бути безпосередньо реалізовані 

незалежно від визначення їх у національному законодавстві держав-учасниць; 

прогалини національного законодавства не заважають особі або національним 

судам посилатись на Конвенцію або практику ЄСПЛ; встановлення 

міжнародних стандартів прав людини у подальшому законодавчому 

регулюванні на національному рівні [129, с. 22–23]. 

Згідно із даних щорічного звіту, підготовленого Міністерством юстиції 

України, про результати діяльності Уповноваженого у справах Європейського 

суду з прав людини, станом на 31 грудня 2019 року у ЄСПЛ на розгляді 

перебувало загалом 59 800 справ, серед яких 8850 справ – проти 

України [231]. З огляду на вказане, доцільно зупинитись на практиці цієї 

міжнародної судової установи та розглянути поняття «виключна обставина» 

саме в аспекті рішень ЄСПЛ. 
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Насамперед, визнання юрисдикції ЄСПЛ на території України 

закріплена Законом України від 17 липня 1997 року «Про ратифікацію 

Конвенції про захист прав і основоположних свобод 1950 року, Першого 

протоколу та Протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» [230].  

При цьому, юрисдикцію ЄСПЛ можна охарактеризувати через наступні 

складові елементи: предметна юрисдикція полягає у тому, що ЄСПЛ здійснює 

захист тільки тих прав, визначених у Конвенції та її протоколах; юрисдикція у 

часі починає діяти з моменту набуття чинності, а для держав, що приєдналися 

– з моменту набуття чинності для кожної держави, яка приєдналася; суб’єктна 

юрисдикція ЄСПЛ визначається тим, що розглядаються заяви проти будь-якої 

держави-учасниці, які подані іншими державами-учасницями або будь-якими 

особами, недержавними організаціями або групами осіб, що відносять себе до 

категорії потерпілих, викладених у Конвенції чи в її протоколах [36, с. 286–

287]. 

У більшості західноєвропейських країн рішення ЄСПЛ не визнається 

самодостатнім виконавчим документом і підлягає обов’язковому перегляду 

національними судами. Натомість, порядок виконання рішень ЄСПЛ в Україні 

істотно вирізняється. Так, відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про 

виконавче провадження», рішення ЄСПЛ є виконавчим документом, який 

підлягає виконанню державною виконавчою службою з урахуванням 

особливостей, передбачених Законом України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» [212].  

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» до рішення ЄСПЛ 

відносять остаточне рішення у справі проти України, яким визнано порушення 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також 

остаточне рішення Європейського суду з прав людини щодо справедливої 

сатисфакції у справі проти України. При цьому, під виконанням рішення 

розуміють виплату відшкодування та вжиття додаткових заходів 

індивідуального або загального характеру [213]. 
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Заходи загального характеру, своєю чергою, застосовуються з метою 

врегулювання прогалин та вирішення питань системного характеру. Ними 

можуть бути внесення змін до чинного законодавства та практики його 

застосування; внесення змін до адміністративної практики; забезпечення 

юридичної експертизи законопроектів; забезпечення професійної підготовки 

прокурорів, адвокатів, працівників правоохоронних органів, працівників 

імміграційних служб, інших категорій працівників, а також пов’язаних із 

питаннями вивчення Конвенції та практики ЄСПЛ та інші заходи (ст. 13 

Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини»). 

Cтаття 10 Закону України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» відносить до додаткових 

заходів індивідуального характеру відновлення попереднього стану заявника 

через повторний розгляд справи національним судом, включаючи відновлення 

провадження у справі, відновлення розгляду справи адміністративним 

органом та інші заходи, що встановлюються рішенням ЄСПЛ. 

Отже, оскільки перегляд стосується порушень Конвенції у певній справі 

і стосовно конкретної людини, він вважається додатковим заходом 

індивідуального характеру, який може призначатись Комітетом Міністрів 

Ради Європи на додачу до виплати справедливої сатисфакції у разі, якщо 

виявлене ЄСПЛ порушення може й далі негативно впливати на заявника. 

Комітет Міністрів Ради Європи у Рекомендації № (2000)2 зазначає, що 

перегляд судового рішення, що включає поновлення провадження у справі, 

має забезпечуватись, коли потерпіла сторона продовжує зазнавати негативних 

наслідків ухваленого національним судом рішення у випадку, якщо 

справедлива сатисфакція не була достатнім засобом захисту, а також якщо 

таку ситуацію неможливо виправити в інший спосіб, аніж шляхом повторного 

розгляду справи. Також це стосується випадків, коли рішення національного 

суду по суті справи суперечить Конвенції, або мають місце істотні 
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процесуальні помилки чи недоліки, які ставлять під сумнів результат розгляду 

справи на національному рівні [373]. 

Відповідно до вказаного, перегляд судового рішення, за підстави, 

визначеної п. 2 ч. 3 ст. 423 ЦПК України, можливий, якщо у рішенні ЄСПЛ є 

вказівка на такий перегляд як додатковий захід індивідуального характеру з 

метою припинення негативного впливу судового рішення національного суду 

на особу, яка звернулась до ЄСПЛ, а також правильного вирішення справи 

внаслідок усунення істотних процесуальних помилок.  

Виключною обставиною, що передбачена п. 3 ч. 3 ст. 423 ЦПК України, 

є встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні 

кримінального правопорушення, внаслідок якого було ухвалено судове 

рішення. Відповідно, для перегляду судового рішення за цією підставою 

необхідною є сукупність наступних умов: вчинення кримінального 

правопорушення суддею, який ухвалив рішення по цивільній справі; 

безпосередній зв'язок між злочинними діяннями судді та рішенням у цивільній 

справі; встановлена вина цього судді у вчиненні такого правопорушення 

вироком суду; набрання вироком законної сили.  

Варто зазначити, що у попередніх редакціях замість поняття 

«кримінальне правопорушення» застосовувалось поняття «злочин». Вказані 

зміни відбулись внаслідок набрання 17 червня 2020 року чинності Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з 

прийняттям Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень”» [217], хоча термін «кримінальне 

правопорушення» з’явилось у Кримінальному кодексі України від 01 липня 

2020 року, коли Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень» [218] набрав чинності. 

Відповідно до чинної редакції ч. 1 ст. 11 КК України кримінальним 

правопорушенням є передбачене Кримінальним кодексом суспільно 
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небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом 

кримінального правопорушення. Своєю чергою, злочин, поряд із 

кримінальним проступком, є видом кримінального правопорушення згідно із 

ч. 1 ст. 12 КК України. Кримінальний кодекс не надає визначення поняттю 

«злочин», натомість виходить із дефініції злочину відповідно до класифікації 

за ступенем тяжкості. Не вдаючись до аналізу науки кримінального права та 

доречності відповідних змін до кримінального законодавства, слід детально 

зупинитись на окремих кримінальних правопорушеннях, вирок щодо яких 

може у подальшому бути підставою для перегляду судового рішення за п. 3 

ч. 3 ст. 423 ЦПК України. 

При визначенні злочинних діянь, за які суддю можна притягнути до 

відповідальності слід враховувати, що відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 

КК службовими особами публічного права визнаються особи, які постійно чи 

тимчасово обіймають посади в органах державної влади. Відтак, судді 

відносяться до суб’єктів злочинів, передбачених розділом XVII Особливої 

частини КК України, який стосується злочинів у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг.  

Згідно ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України. З огляду на цей припис, який також включає представників 

судової гілки влади, можна визначити, що основною ознакою службового 

злочину є наявність безпосереднього зв’язку між діяннями особи та її 

службовою діяльністю (п. 3 постанови Пленуму ВС № 15 від 

26.12.2003 р.) [235]. 

Із огляду на вказане, враховуючи склади злочинів, передбачені 

відповідними нормами КК України, кримінальна відповідальність судді може 

настати за наступними діяннями: зловживання владою або службовим 

становищем (ст. 364 КК України); перевищення влади або службових 

повноважень (ст. 365 КК України); службове підроблення (ст. 366 
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КК України); службова недбалість (ст. 367 КК України); прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою 

(ст. 368 КК України). Окрім цього, окремої уваги потребують злочини проти 

правосуддя. Так, суддю може бути притягнуто до кримінальної 

відповідальності при встановленні наступних злочинів: незаконне втручання 

в роботу автоматизованої системи документообігу суду (ст. 376-1 

КК України); втручання у діяльність захисника чи представника особи (ст. 397 

КК України). 

Таким чином, встановлені рішенням у кримінальному провадженні вини 

судді, у вказаних кримінальних діяннях при розгляді цивільної справи, можуть 

слугувати у подальшому підставою для перегляду судового рішення, що 

набрало законної сили, за виключної обставини, передбаченої п. 3 ч. 3 ст. 423 

ЦПК України. 

Донедавна особлива увага у теорії та практиці кримінального права 

приділялась положенням норми ст. 375 КК України, яка передбачала 

відповідальність за постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного 

вироку, рішення, ухвали або постанови; та вирок за який застосовувався як 

підстава для перегляду судового рішення у цивільному процесі. При цьому, 

вчинене діяння кваліфікувалось за ст. 375 КК України незалежно від судової 

інстанції, яка ухвалила судове рішення; галузевої приналежності розглянутої 

судом справи (кримінальної, адміністративної, цивільної чи господарської 

юрисдикції); складу суду, який прийняв рішення [106, с. 851–852].  

Довгий час тривали дискусії щодо відповідності вказаної норми 

Конституції України та принципам права у цілому. Наприклад в Ухвалі 

Судової палати у кримінальних справах ВСУ від 20 листопада 2014 року у 

справі № 5-24кс14 визначались складові умови, необхідні для притягнення 

судді за вчинення злочину, передбаченого ст. 375 КК України: вирок чи інше 

рішення суду є неправосудним, про що має бути завідомо відомо судді 

(суддям). При цьому, суб’єктивна сторона цього діяння характеризувалась 

прямим умислом, а, з точки зору об’єктивної сторони мала бути сукупність 
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наступних підстав: складання процесуального документу, його підписання та 

проголошення [347].  

Врешті, рішенням КСУ від 11 червня 2020 року № 7-р/2020, було 

визнано неконституційним ст. 375 КК України [252]. Проте, в аспекті цього 

дослідження, варто звернути увагу, що у теорії кримінального права окремо 

досліджувалось поняття «судове рішення», як предмету злочину, 

передбаченого ст. 375 КК України, та його основній ознаці – неправосудності, 

що означає невідповідність вимогам законності або необґрунтованості. Слід 

зазначити, що у попередній редакції норми ЦПК України, яка передбачала 

підставу для перегляду судового рішення встановлення вироком суду, що 

набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, було формулювання 

«внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення» (п. 2-

1 ч. 2 ст. 361 ЦПК України у редакції Закону № 4566-VI від 

22.03.2012 р.) [220]. Відтак, поряд із суперечками у теорії кримінального права 

стосовно відповідності норми ст. 375 КК України Конституції України, в 

юридичній літературі загалом виникали дискусії стосовно понять 

«незаконне», «необґрунтоване», «неправосудне» судове рішення та 

співвідношення цих категорій. Вказане має значення для судового рішення як 

об’єкта перегляду за виключними обставинами у цивільному процесі. 

Насамперед, варто зазначити, що на законодавчому рівні поняття 

«неправосудне» судове рішення наразі не визначено. Крім цього, 

Конституційним Судом України досі не прийнято рішення за зверненням 

Пленуму Верховного Суду України щодо офіційного тлумачення вказаного 

поняття. Певною мірою у цьому питанні поставив крапку Верховний Суд. Так, 

обґрунтовуючи, що немає жодних законодавчих підстав стверджувати, що 

неправосудне судове рішення – це у будь-якому випадку таке рішення, яке 

було скасовано вищою судовою інстанцією, Верховний Суд у складі колегії 

суддів Касаційного кримінального суду зробив висновок, що відсутні також 

підстави для ототожнення понять «неправосудне рішення» із поняттями 

«незаконне» та «необґрунтоване» [185]. 
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О. О. Дудоров та Л. М. Палюх під неправосудним рішенням 

пропонують розуміти «судове рішення, що характеризується порушенням чи 

неправильним застосуванням норм матеріального права та (або) істотним 

порушенням норм процесуального права, допущених при судовому розгляді 

справи (провадження) і постановленні відповідного судового рішення 

(неповнота судового розгляду, невідповідність висновків суду фактичним 

обставинам справи, недоведеність обставин, які мають значення для справи, 

які суд вважав встановленими, тощо), що призвело до постановлення 

несправедливого судового рішення» [52, с. 327].  

М. А. Погорецький надає визначення неправосудному судовому 

рішення як такому, що не відповідає стандартам законності, обґрунтованості, 

вмотивованості, справедливості, розумності та своєчасності [161, с. 227]. На 

думку М. І. Хавронюк, неправосудним є судове рішення, яке не ґрунтується на 

засадах верховенства права і до того ж є: або незаконним та необґрунтованим; 

або незаконним, хоча формально є обґрунтованим; або необґрунтованим, хоча 

формально є законним. Окрім цього, автор також зазначає, що неправосудним 

є рішення, яке хоча формально ґрунтується на засадах верховенства права, але 

водночас є незаконним та необґрунтованим [352, с. 91]. 

Водночас, за законодавчими приписами, законність судового рішення 

виявляється у його відповідності нормам матеріального права та дотримання 

норм процесуального права (ч. 2 ст. 263 ЦПК України). Своєю чергою, 

обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з’ясованих 

обставин справи (ч. 5 ст. 263 ЦПК України).  

Співвідносячи вказані категорії, П. П. Андрушко зазначає, що за змістом 

«законність судового рішення» ширше, а терміни «обґрунтованість судового 

рішення» та «вмотивованість судового рішення» є ознаками першого. Відтак, 

«незаконне судове рішення» є поняттям більш широким аніж «неправосудне 

судове рішення» [9, с. 80–81]. Тому слушною також видається думка 

А. І. Маломужа, який вказує, що ототожнення понять «неправосудність», 

«незаконність» та «необґрунтованість» призведе до того, що усі судові 
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рішення, які були скасовані судами вищих інстанцій, будуть вважатись 

неправосудними [124, с. 128].  

Розглядаючи судове рішення з іншого боку, слід зазначити, що 

відповідно до ст. 263 ЦПК України судове рішення є правосудним, якщо воно 

ґрунтується на засадах верховенства права, є законним і обґрунтованим, а 

також відповідає завданням цивільного судочинства. Тому, судове рішення 

має відповідати як вимогам акта правосуддя, так і вимогами процесуального 

документу. Тільки при чіткому дотриманні цих вимог, можливо вести мову 

про правосудність судового рішення, як його якісну ознаку. Основними ж 

критеріями правосудності можна назвати законність, обґрунтованість, 

повноту, ясність, точність, вмотивованість та відповідність визначеній 

законом процесуальній формі [164, с. 27–28]. 

Із огляду на вказане, вбачається, що зазначення у п. 3 ч 3 ст. 423 

ЦПК України формулювання «внаслідок якого було ухвалено незаконне або 

необґрунтоване рішення» не є необхідним, оскільки у будь-якому випадку 

встановлення вироком суду вини судді у вчиненні кримінального 

правопорушення, внаслідок якого було ухвалено судове рішення – є 

безумовною підставою для його перегляду.  

Окрім того, такі аргументи також стосуються судового рішення, як 

об’єкта перегляду. Уже було визначено, що у випадку перегляду судових 

рішень за нововиявленими або виключними обставинами, не йде мова про 

судову помилку як таку, що визначається порушеннями норм матеріального 

права та/або додержанням норм процесуального права при розгляді і 

вирішення справи. Водночас, позаяк відомими або підтвердженими стали 

певні обставини, які суд об’єктивно не мав можливості врахувати при 

ухваленні судового рішення, його слід вважати неправосудним у розумінні 

ст. 263 ЦПК України.  

У редакції норми п. 3 ч. 3 ст. 423 ЦПК України недоречним можна 

вважати звуження можливості для перегляду судового рішення лише у 

випадку встановлення вироком, що набрав законної сили, вини судді у 
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вчиненні кримінального правопорушення. Так, за аналогією п. 2 ч. 2 ст. 423 

ЦПК України необхідним є зазначення, поряд із вироком, також ухвали про 

закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної 

відповідальності, оскільки ними також може бути доведена вина судді.  

Унаслідок аналізу підстав для перегляду судового рішення, що набрало 

законної сили, віднесених законодавцем до виключних, можна дійти висновку 

про тотожність ознак таких обставин до ознак нововиявлених обставин: 

встановлені обставини так само повинні мати істотний вплив на судове 

рішення, що підлягає перегляду; існування таких обставин на час розгляду і 

вирішення справи; об’єктивна неможливість їх відомості учасникам справи. 

При цьому, ключова ознака виключних обставин полягає у необхідності 

підтвердження іншим рішенням суду загальної юрисдикції, конституційної 

юрисдикції або рішенням міжнародної судової установи. 

У науковій спільноті вже неодноразово зверталась увага на необхідності 

іншого поділу підстав для перегляду судових рішень. Аргументом такої 

класифікації є, насамперед, значна відмінність між нововиявленою 

обставиною, передбаченою п. 1 ч. 2 ст. 423 ЦПК України, та іншими 

обставинами, для підтвердження яких має бути судове рішення, що набрало 

законної сили.  

Так, І. В. Бондар пропонує розділити підстави на ті, що необхідно було 

встановити у справі при первинному розгляді та факти, що не підлягають 

встановленню під час розгляду справи, оскільки виникають після ухвалення 

рішення [23, с. 80–82]. О. І. Ізарова зазначає, що нововиявлені обставини 

можуть бути поділені на групи за критеріями визначеності у законі: обставини, 

визначені у судовому рішенні, та обставини, які можуть бути визнані 

нововиявленими за вимогою заявника [81, с. 59]. Р. М. Колесник також 

пропонує класифікувати нововиявлені обставини на дві групи. До першої, на 

думку автора, слід віднести підстави, що мали місце на момент ухвалення 

судового рішення, але стали відомі після набрання судовим рішенням законної 

сили; до другої групи, – підстави, що були встановлено в іншому судовому 
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процесі після ухвалення судового рішення, що підлягає перегляду [93, с. 44–

45].  

Підтримуючи наведені позиції, слід також зазначити, що законодавцем 

частково було реалізовано такий підхід, оскільки поряд із нововиявленими 

обставинами, з’явились виключні, наявність яких підтверджується судовим 

рішенням. Із огляду на це, вважається доцільним додати до виключних 

обставин обставини, віднесені наразі законодавцем до нововиявлених, а саме: 

встановлений вироком або ухвалою про закриття кримінального провадження 

та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що набрали законної 

сили, факт надання завідомо неправильного висновку експерта, завідомо 

неправдивих показань свідка, завідомо неправильного перекладу, 

фальшивості письмових, речових чи електронних доказів, що призвели до 

ухвалення незаконного рішення у даній справі; скасування судового рішення, 

яке стало підставою для ухвалення судового рішення, що підлягає перегляду. 

Указані факти, передбачені пунктами 2 та 3 ч. 2 ст. 423 ЦПК України, 

підтверджуються судовими рішеннями, що набрали законної сили, так само, 

як і факти, передбачені пунктами 1–3 ч. 2 ст. 423 ЦПК України. 

Аргументом задля такого поділу може також слугувати те, що 

нововиявленою обставиною у так званому «класичному» вигляді є істотні для 

справи обставини, що не були встановлені судом та не були й не могли бути 

відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи. Як свідчить 

судова практика, така нововиявлена обставина теж може підтверджуватись 

рішенням суду в інших справах, проте, на відміну від інших обставин, може 

бути підтверджена також іншими доказами.  

У запропонованому поділі судове рішення є обов’язковим для 

підтвердження наявності виключної обставини, як підстави для перегляду 

судового рішення, що набрало законної сили. Такий поділ обставин, як підстав 

для перегляду, дозволить більш чітко регламентувати процедури розгляду 

справ за нововиявленими та виключними обставинами, що дозволить 

збільшити ефективність реалізації права на справедливий суд. 
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Аналізуючи норми цивільного процесуального права, під виключними 

обставинами можна розуміти обставини, визначені цивільним процесуальним 

законодавством, сукупність умов щодо яких повинна бути підтверджена 

судовим рішенням національних судів або рішенням міжнародної судової 

установи, та є підставою для перегляду судових рішень, які набрали законної 

сили, у цивільному процесі [131, с. 470]. 

Таким чином, було досліджено обставини, віднесені чинною редакцією 

ЦПК до виключних. Визначивши, що такі обставини мають спільну ознаку 

залежності від судового рішення, було запропоновано віднести до виключних 

також обставини щодо факту неякісного доказової бази, встановленого 

вироком або ухвалою про закриття кримінального провадження та звільнення 

особи від кримінальної відповідальності, що набрали законної сили, а також 

скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судового 

рішення, що підлягає перегляду. 

 

 

2.3 Загальна процедура перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами у цивільному процесі 

України 

 

Чинний ЦПК не розділяє цивільну процесуальну форму перегляду 

судових рішень окремо за нововиявленими та виключними обставинами, а 

глава 3 розділу 5 ЦПК України містить норми, що регламентують розгляд 

справ за нововиявленими або виключними обставинами у загальному порядку. 

Водночас, нормативні приписи встановлюють особливості перегляду за 

певних підстав, що обумовлено їх правовою природою. З огляду на це, 

необхідним є дослідження загального порядку перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами, та, окремо, особливостей у 

цивільній процесуальній формі перегляду судового рішення за кожної із 

підстав. 
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Насамперед, слід зазначити, що використання поняття «цивільна 

процесуальна форма перегляду судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами» обґрунтована загальновизнаним у теорії 

цивільного процесуального права розумінні цивільної процесуальної форми, 

як детально регламентованого системою цивільних процесуальних норм 

порядку розгляду і вирішення цивільної справи [63, с. 28; 310, с. 6].  

Із метою визначення цивільної процесуальної форми перегляду судових 

рішень за нововиявленими або виключними обставинами, необхідним також є 

аналіз положень інститутів цивільного процесуального права, віднесених 

цивільним процесуальним законом до загальної частини як то: учасники 

судового процесу; склад суду; процесуальні строки; докази та доказування, 

тощо. Окрім того, варто зазначити, що дотримання загальних положень 

цивільного процесуального права є передумовою прийнятності заяви про 

перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами 

та правильності її подальшого розгляду. 

Характеризуючи процедуру розгляду заяви про перегляд судового 

рішення за нововиявленими або виключними обставинами, слід зазначити, що 

у межах цього дослідження, на основі різних думок наукової спільноти 

цивільного процесуального права, було зроблено висновок, що перегляд за 

нововиявленими або виключними обставинами є самостійним провадженням 

у цивільному процесуальному праві України, яке має свої стадії. 

Із огляду на ознаки стадій цивільного процесу, що пропонує 

Д. Я. Малешин, а саме: самостійність у системі цивільної процесуальної 

діяльності, автономна мета кожної із стадій, специфіка процесуальних дій, 

визначеність у часі та закріплення результатів дій у процесуальному 

документі, – вчений виокремлює наступні стадії цивільного процесу: 

відкриття провадження; підготовка; розгляд; закінчення розгляду [123, с. 54–

55].  

І. О. Ізарова визначає наступні стадії провадження за нововиявленими 

або виключними обставинами: подання заяви про перегляд судового рішення 
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та відкриття провадження у справі; підготовка до розгляду заяви, яка включає 

наступні дії суду: надсилання учасникам справи копії заяви про перегляд і 

призначення дати, часу та місця судового засідання, повідомлення учасників 

справи, витребування копії рішення разом з її автентичним перекладом від 

органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної 

судової установи (за підстави, передбаченої п. 2 ч. 3 ст. 423 ЦПК України), 

відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами особи, яка її подала, до початку розгляду справи у 

судовому засіданні і закриття провадження; розгляд заяви у судовому 

засіданні; ухвалення судового рішення за результатами перегляду судового 

рішення [83, с. 167]. 

Віднесення подання заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами до стадій цивільного 

провадження із перегляду обумовлюється підкресленням диспозитивності 

цивільного процесу та важливості для ініціювання процедури перегляду 

судового рішення подання заяви особою. Окрім цього, про доцільність 

виділення такої стадії свідчить те, що між зверненням особи до суду та 

відкриттям провадження у справі, також можуть виникнути процесуальні 

відносини, зокрема щодо залишення заяви про перегляд за нововиявленими 

або виключними обставинами без руху та надання заявнику відповідного 

строку на усунення недоліків. 

Підготовка справи до розгляду не завжди розглядається як стадія 

розгляду цивільної справи. Так, глава 3 розділу 5 ЦПК України не містить 

окремого положення, яке врегульовує процедуру підготовки справи до 

розгляду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами. Однак, розділяючи позицію Г. П. Тимченка, варто 

зазначити, що така підготовка є передумовою вирішення завдань цивільного 

судочинства, суть якої полягає у підготовці справи таким чином аби усунути 

будь-які перешкоди процесуального характеру при її подальшому 

розгляді [304, с. 145].  
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Стосовно підготовки справи до розгляду можна навести норму ч. 4 

ст. 427 ЦПК України, яка зобов’язує суд вчинити певні процесуальні дії, 

зокрема, відкривши провадження суддя, або суддя-доповідач, надсилає 

учасникам справи копії заяви про перегляд, визначає дату, час та місце 

судового засідання та повідомляє про це учасників справи. На користь 

виділення цієї стадії також можна назвати формулювання ч. 1 ст. 428 

ЦПК України, яке встановлює можливість особи відмовитись від заяви про 

перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами 

до початку розгляду справи у судовому засіданні. Отже, можна виокремити 

стадію підготовки справи до судового розгляду при перегляді судового 

рішення за нововиявленими або виключними обставинами, зважаючи на 

значення цієї стадії та враховуючи законодавчі приписи дій суду. 

Дискусійним у теорії цивільного процесуального права залишається 

вирішення питання щодо віднесення до стадій цивільного судочинства 

виконання судового рішення. Загалом існує три основних позиції у 

визначеності правової природи виконавчого провадження. Наприклад, 

С. В. Щербак розглядає його як інститут адміністративного процесуального 

права, оскільки виконавчі правовідносини є врегульованими законом 

суспільні відносини, які виникають між державною виконавчою службою, як 

органом адміністративної юрисдикції, та іншими суб’єктами виконавчого 

провадження щодо примусової реалізації виконавчих документів [372, с. 7–8]. 

Інша думка полягає у тому, що виконавче провадження слід розглядати як 

самостійну комплексну галузь права, яка врегульовує сукупність юридичних 

дій як органів судової влади, так і органів виконавчої влади [379, с. 55]. 

Однак найбільш розповсюдженою залишається ідея цивільної 

процесуальної науки, яка виходить з того, що виконання судового рішення є 

заключною стадією цивільного провадження, оскільки дозволяє повністю 

реалізувати захист цивільних прав [354, с. 788; 300, с. 102]. Вона обґрунтована 

тим, що захист прав, свобод та інтересів осіб не обмежується лише ухваленням 

судового рішення та встановленням прав та обов’язків сторін у справі, а 
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включає у себе діяльність спрямовану на виконання судового рішення [370, 

с. 22]. Із такою думкою доцільно погодитись із огляду на наступне. 

Звернення особи до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав, свобод та інтересів має на меті не лише задекларувати у 

судовому рішенні факт порушення, невизнання або оспорювання, але, 

насамперед, вирішити спір у реальному житті. Аргументом щодо такої позиції 

є підхід визначення права на справедливий суд у широкому розумінні. 

Зокрема, у рішенні «Шмалько проти України» ЄСПЛ звертає увагу, що 

виконання судового рішення має розцінюватися як складова частина судового 

розгляду в аспекті ст. 6 Конвенції. Лише у такому випадку, право на 

справедливий суд не є ілюзорним і дотримується принцип верховенства 

права [265].  

На користь включення виконання судового рішення до стадій 

цивільного процесу також свідчить їх безпосередній зв’язок, що обґрунтовано 

у позиціях ЄСПЛ, відповідно до яких виконавче провадження не має бути 

відокремлене від судового, оскільки обидва мають розглядатися як цілісний 

процес [385; 258]. Це також відображено у ст. 1 Закону України «Про 

виконавче провадження», що визначає його як завершальну стадію судового 

провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших 

органів [212]. 

При цьому, у провадженнях перегляду судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами мова йде про поворот 

виконання, оскільки судове рішення, що підлягає перегляду, вже набрало 

законної сили та могло бути виконаним. КСУ визначає поворот виконання як 

цивільну процесуальну гарантію захисту майнових прав особи, що полягає у 

поверненні сторін виконавчого провадження у попередній стан через 

скасування правової підстави для виконання рішення та у відповідному 

поверненні всього одержаного за скасованим (зміненим) рішенням [246]. Таке 

визначення повороту виконання судового рішення також наведено Великою 
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Палатою Верховного Суду у постанові від 04 вересня 2019 року у справі 

№ 569/15646/16-ц [166].  

Проте, таке визначення звужує можливість повороту виконання лише у 

справах майнового характеру. Погоджуючись із означенням повороту 

виконання як цивільної процесуальної гарантії, водночас необхідно 

враховувати його можливість у цивільних справах немайнового характеру. 

Зокрема, це може стосуватись справ про поновлення на роботі, про утримання 

від вчинення певних дій, тощо. На це звертають увагу представники науки 

цивільного процесуального права [356, с. 482; 76, с. 83; 281, с. 86]. 

Зважаючи на широке коло суспільних відносин, що відносяться до 

предметної юрисдикції цивільного судочинства, слід повністю підтримати 

визначення повороту виконання, наведене В. М. Притуляком: «…це цивільна 

процесуальна гарантія захисту майнових та особистих немайнових прав особи, 

що полягає у поверненні сторін до їх первісного стану, що існував до моменту 

виконання первісного рішення, шляхом зобов’язання стягувача за первісним 

рішенням вчинити дії на користь боржника за первісним рішенням (у разі 

виконання первісного рішення суду немайнового характеру), та (або) 

обов’язок первісного стягувача повернути майно визначене судовим рішенням 

та (або) виплатити на користь первісного боржника грошову суму» [210, 

с. 124]. 

При цьому, поворот виконання не завжди відбувається при перегляді 

судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами. Так, ч. 3 

ст. 444 ЦПК України суд вирішує питання про поворот виконання судового 

рішення у випадку, якщо за результатами перегляду було: закриття 

провадження у справі; залишення позову без розгляду; відмова у позові 

повністю; або задоволення позовних вимог у меншому розмірі. 

Вказане засвідчує, що поворот виконання не є безумовним при перегляді 

судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами. Це 

обумовлюється тим, що, по-перше, наявність нововиявлених або виключних 

обставин не завжди змінює резолютивну частину судового рішення, та, по-
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друге, не всі виконані дії можливо повернути у первісний стан. Однак, поворот 

виконання судового рішення неможливо ігнорувати у якості стадії 

провадження за нововиявленими або виключними обставинами, оскільки вона 

може мати місце за певних підстав.  

У науці цивільного процесуального права існує думка щодо означення 

факультативними стадіями цивільного судочинства перегляду судового 

рішення, зокрема, у порядку апеляційного або касаційного оскарження, а 

також за нововиявленими або виключними обставинами. Це обґрунтовується 

тим, що, враховуючи диспозитивність цивільного процесу, звернення за 

переглядом судового рішення є правом особи [355, с. 18; 53, с. 151]. 

Однак, оскільки було обґрунтовано розуміння перегляду судових рішень 

за нововиявленими або виключними обставинами як провадження цивільного 

процесу, що має свої стадії, доцільно віднести поворот виконання до 

факультативної стадії провадження за нововиявленими або виключними 

обставинами. Так само, до факультативних стадій слід включити оскарження 

судового рішення, що було переглянуто, в апеляційному та/або касаційному 

оскарженні. 

Таким чином, до стадій провадження за нововиявленими або 

виключними обставинами слід віднести: відкриття провадження у справі за 

нововиявленими або виключними обставинами; підготовка справи до 

судового розгляду; розгляд заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами; ухвалення рішення. Окрім 

цього, за відповідним зверненням особи також можна виділити факультативні 

стадії перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами: апеляційне оскарження; касаційне оскарження та/або поворот 

виконання у випадках та порядку, визначених цивільним процесуальним 

законодавством. 

Що стосується суб’єктів звернення із заявою про перегляд за 

нововиявленими обставинами або виключними обставинами, то до них за 

чинним ЦПК України відносяться учасники справи, під якими, відповідно до 
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ст. 42 ЦПК України розуміють сторони (позивач, відповідач), треті особи у 

позовному провадженні (треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо 

предмета спору та треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо 

предмета спору); заявника та боржника у наказному провадженні; заявників та 

заінтересованих осіб у справах окремого провадження; а також органи та 

особи, яким законом надано право звертатись до суду в інтересах інших осіб. 

Детально органи та особи, яким за законом надано право звертатись до 

суду в інтересах інших осіб, як учасники цивільного процесу, визначені у 

ст. 56 ЦПК України. Так, органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи можуть звертатися до суду із 

заявами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб та брати участь у цих 

справах. Зокрема, закріплено право звертатись із заявою про перегляд 

судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами 

Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, прокурору, 

Національному агентству з питань запобігання корупції. 

Окрім вказаних осіб, заява про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами може бути подана 

правонаступником особи, яка була учасником справи, у разі смерті фізичної 

особи, припинення юридичної особи, заміни кредитора чи боржника у 

зобов’язанні та в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник 

спір, якщо таке правонаступництво є можливим. При цьому, 

правонаступництво може відбуватися незалежно від виду провадження і, як 

визначає ЦПК, на будь-якій стадії судового процесу (ст. 55 ЦПК України).  

Видається, що питання визначеності кола суб'єктів звернення із заявою 

про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами є детально врегульованим. Разом із тим, на практиці виникають 

проблеми зі статусом осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив 

питання про їхні права, свободи, інтереси та  (або) обов’язки, оскільки чинне 

цивільне процесуальне законодавство не визначає таких осіб як учасників 

справи. Так, ч. 5 ст. 42 ЦПК України додає до складу учасників справи осіб 
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учасників (сторін) третейського розгляду, осіб, які не брали участі у 

третейському розгляді, якщо третейський суд вирішив питання про їхні права 

та обов’язки, а також сторін арбітражного розгляду у справах про оскарження 

рішення третейського суду, оспорювання рішення міжнародного 

комерційного арбітражу та про видачу виконавчого документа на примусове 

виконання рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу. 

Отже, особи, які не були залучені до участі у справі, але суд вирішив 

питання про права, свободи, інтереси та (або) обов’язки такої особи, не є 

учасниками справи і, відповідно, не мають права звертатись до суду за 

переглядом судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами, що також підтверджується позицією п. 11 постанови № 4 від 

30 березня 2012 року. Відповідно до ч. 1 ст. 352 ЦПК України, такі особи 

мають право на апеляційне оскарження повністю або частково судового 

рішення суду першої інстанції. Згідно ч. 1 ст. 389 ЦПК України, особи, які не 

брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, 

інтереси та (або) обов’язки, мають право на касаційне оскарження судового 

рішення виключно після його перегляду в апеляційному порядку за 

апеляційною скаргою такої особи. При цьому, після відкриття апеляційного чи 

касаційного провадження особа набуває процесуальні права та несе 

процесуальні обов’язки учасника справи. З огляду на вказане, виникає питання 

співвідношення понять «учасник судового процесу» та «особа, яка набуває 

процесуальні права та несе процесуальні обов’язки учасника справи».  

Певним чином на це питання дає відповідь судова практика. Наприклад, 

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного 

цивільного суду відмовив у задоволенні касаційної скарги особи, яка не брала 

участі у справі, а звернулась із заявою про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами. Заявник посилався на те, що відповідно до 

статей 263 та 389 ЦПК України, вона має право на подання такої заяви, 

оскільки оскаржила судове рішення в апеляційному та касаційному порядках. 

Відмовляючи у задоволенні касаційної скарги, ВС обґрунтовував це тим, що 
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оскільки особа не брала участі у справі, то вона не є учасником у розумінні 

ст. 42 ЦПК України. Підтримуючи позицію, викладену у постанові ВС від 

06 вересня 2018 року у справі № 215/6648/15-ц [192], ВС зазначає, що 

тлумачення ч. 3 ст. 352 та ч. 4 ст. 389 ЦПК України, дає можливість зробити 

висновок, що особа, яка не брала участі у справі, якщо суд вирішив питання 

про її права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, користується 

процесуальними правами і несе процесуальні обов’язки учасника справи, але 

закон не наділяє таку особу правовим статусом учасника справи. Окрім того, 

ВС вважає, що у цьому випадку гарантії дотримання доступу до правосуддя 

не порушені, оскільки особа, яка не брала участі у справі, якщо суд вирішив 

питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, має право на 

апеляційне та касаційне оскарження (постанова ВС від 08.04.2020 р. у справі 

№ 2018/2-3638/11) [194].  

Із такою позицією Верховного Суду неможливо погодитись, оскільки 

обмеження права особи подати заяву про перегляд за нововиявленими або 

виключними обставинами на рішення суду апеляційної або касаційної 

інстанції є обмеженням права на доступ до правосуддя. Безумовно, аналізуючи 

суто цивільні процесуальні норми можна дійти висновку, що законодавець 

дійсно розрізняє поняття учасників справи та осіб, які користуються 

процесуальними правами та несуть обов’язки учасників справи. Проте, 

недоліки цивільних процесуальних норм можливо узгодити певним чином на 

рівні судової практики, адже саме дух закону та основоположні принципи 

права мають переважати над буквою закону. У цьому випадку, суто 

формальний підхід є суперечливим, оскільки принцип доступу до правосуддя 

передбачає можливість звернення особи за захистом своїх прав, свобод та 

законних інтересів, а це можливо за різних підстав, зокрема, і за 

нововиявленими або виключними обставинами.  

Загалом варто зазначити, що це питання залишається дискусійним 

тривалий час. Так, в Узагальненні судової практики ще у 2008 році 

обґрунтовувалась необхідність змін до ЦПК України в частині надання права 
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на звернення до суду із заявою про перегляд судового рішення у зв’язку із 

нововиявленими обставинами особам, які не брали участі в розгляді, але 

питання про права, свободи, інтереси та (або) обов’язки якої вирішив 

суд [207].  

На підтримку цієї позиції зазначені три основні аргументи: по-перше, 

порядок перегляду в апеляційному або касаційному провадженнях є більш 

процесуально складним, ніж перегляд у зв’язку з нововиявленими 

обставинами; по-друге, обставини, які можуть вважатися нововиявленими, не 

завжди створюють підстави для скасування рішення суду апеляційної або 

касаційної інстанцій; по-третє, саме головне в умовах розвитку України як 

правової держави, – апеляційний та касаційний порядок розгляду у такому 

випадку не завжди відповідає адекватному захисту прав особи, яка не брала 

участі у розгляді справи, якщо суд вирішив питання про її права, свободи, 

інтереси та (або) обов’язки. 

На противагу вказаному, наводяться аргументи щодо недобросовісності 

осіб – учасників справи, які шукають можливості додаткового оскарження 

судового рішення. Можливість особи, яка не брала участі у справі, якщо суд 

вирішив питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, подати 

навіть апеляційну скаргу сприймається як один із механізмів зловживання 

процесуальними правами, що тягне за собою порушення принципу 

остаточності судових рішень [78; 14]. 

Такий аргумент має право на існування. Дійсно, є випадки звернення 

недобросовісних учасників справи із заявою про перегляд судового рішення 

за «надуманих» підстав для перегляду. Однак, це не може стосуватись 

абсолютно усіх випадків і осіб, які з об’єктивних причин не були учасниками 

справи. Окрім цього, забезпечення права на апеляційне та касаційне 

оскарження рішень, які зачіпають права, свободи, інтереси та (або) обов’язки 

осіб, які не брали участі у справі, має бути передумовою для подальшої 

можливості особи звернутись із заявою про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами.  
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Основним аргументом для цієї позиції є різна за своєю суттю мета і зміст 

перегляду в інстанційному порядку та перегляду за нововиявленими і 

виключними обставинами. У межах цього дослідження було встановлено, що 

перегляд у першому випадку здійснюється з метою виявлення судової 

помилки та її усунення, тобто судове рішення перевіряється на предмет його 

законності та обґрунтованості. У випадку ж звернення особи, яка не була 

учасником справи, якщо суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси 

та (або) обов’язки, за позицією Верховного Суду, повноваження суду 

апеляційної інстанції полягає у з’ясуванні чи стосується оскаржуване судове 

рішення безпосередньо прав та обов’язків скаржника, та лише після 

встановлення таких обставин, суд має вирішити питання про залучення такої 

особи у якості третьої особи та про скасування судового рішення, або у 

випадку встановлення, що права заявника оскаржуваним судовим рішенням 

не порушені та питання про її права і обов’язки стосовно сторін у справі судом 

першої інстанції не вирішувалися – закрити апеляційне провадження [193]. 

Своєю чергою, перегляд судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами має іншу мету. З огляду на особливості підстав для 

перегляду судового рішення у цьому порядку, особам, які не брали участі в 

розгляді справи, але питання про права, свободи, інтереси та (або) обов’язки 

яких суд вирішив, також має забезпечуватись право на звернення до суду із 

заявою про перегляд за нововиявленими або виключними обставинами.  

Така позиція не є новою і у науці цивільного процесуального права. 

Наприклад, О. Р. Зельдіна та Р. М. Колесник, аналізуючи зарубіжний досвід, 

наводять приклад Литви та Польщі та зазначають, що у цивільному 

процесуальному законодавстві України доречно закріпити можливість 

звернення особи, яка не брала участі у справі, але суд вирішив питання про її 

права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, із заявою про перегляд за 

нововиявленими обставинами [72, с. 94]. 

Зважаючи на вказані аргументи, доцільно погодитись із вказаною 

позицією та запропонувати зміни до ЦПК України, якими було б 
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регламентовано порядок звернення особи, що не брала участі у справі, але суд 

вирішив питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, із заявою 

про перегляд за нововиявленими або виключними обставинами, визначивши 

таких осіб як учасників справи після їх звернення до суду апеляційної 

інстанції. 

Серед умов прийнятності заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами є подання такої заяви до 

належного суду. Як було зазначено, однією із ключових особливостей 

перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, 

є те, що за загальним правилом заява про перегляд судового рішення подається 

до суду, який ухвалив таке рішення. При цьому, судове рішення першої 

інстанції переглядається судом першої інстанції, а заява про перегляд рішення 

суду апеляційної або касаційної інстанції, якими змінено або скасовано судове 

рішення, подається до суду тієї інстанції, яким змінено або ухвалено нове 

судове рішення.  

З огляду на вказане, судове рішення, яке було залишено без змін після 

його перегляду в апеляційному та касаційному порядках, переглядається за 

нововиявленими або виключними обставинами судом першої інстанції, який 

ухвалив відповідне рішення. Окрім цього, якщо суд апеляційної або касаційної 

інстанції скасував рішення суду ухвалою про закриття провадження у справі 

або залишення заяви без розгляду, то перегляд такої ухвали у справі за 

нововиявленими або виключними обставинами здійснюється судом, який 

постановив відповідну ухвалу. Слід також зазначити, що у разі зміни 

юрисдикції спору заяву про перегляд судового рішення має розглядати суд, до 

юрисдикції якого законом віднесено вирішення відповідного спору (п. 16 

постанови Пленуму ВССУ № 4 від 30.03.2012 р.). 

Певним чином розділити нововиявлені та виключні обставини 

законодавець вирішив при визначенні складу суду, що уповноважений 

розглядати заяви про перегляд судового рішення. Наприклад, ч. 13 ст. 33 

ЦПК України визначає, що заява про перегляд судового рішення за 
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нововиявленими обставинами здійснюється тим самим складом суду, який 

ухвалив рішення, якщо справа розглядалась суддею одноособово або у складі 

колегії суддів. При цьому, якщо такий склад сформувати неможливо, суддя 

або колегія суддів визначається Єдиною судовою інформаційно-

телекомунікаційною системою під час реєстрації заяви про перегляд судового 

рішення за нововиявленими обставинами.  

Окремо зазначено, що розгляд заяви про перегляд за нововиявленими 

обставинами здійснюється палатою, об’єднаною палатою або Великою 

Палатою, якщо рішення, що переглядається, ухвалено палатою, об’єднаною 

палатою або Великою Палатою Верховного Суду. Своєю чергою, ч. 8 ст. 34 

ЦПК України дублює вказану норму та передбачає, що перегляд судових 

рішень за нововиявленими обставинами здійснюється судом у такому самому 

кількісному складі, в якому рішення було ухвалено, тобто одноособово 

суддею чи колегіально. Частина 5 ст. 37 ЦПК України передбачає 

недопустимість повторної участі судді у розгляді справи, зокрема, суддя який 

брав участь у вирішенні справи, рішення в якій було в подальшому скасовано 

судом вищої інстанції, не може брати участь у розгляді заяви про перегляд 

судового рішення за нововиявленими обставинами у цій же справі. 

Стосовно перегляду судових рішень за виключними обставинами, то 

відповідно до ч. 9 ст. 34 ЦПК України, перегляд здійснюється у складі трьох 

або більшої непарної кількісті суддів незалежно від того, у якому складі 

розглядалась справа. При цьому, на відміну від обмежень повторної участі 

судді при перегляді судового рішення за нововиявленими обставинами, ч. 6 

ст. 37 ЦПК України встановлює неможливість участі судді, який брав участь 

у вирішенні справи, при перегляді, незалежно від того чи було скасовано 

судове рішення.  

Виключенням є подання заяви про перегляд судового рішення у випадку 

встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана 

Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні 

справи, подається до Верховного Суду і розглядається у складі Великої Палати 
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згідно із ч. 3 ст.  25 ЦПК України. Таке виокремлення та віднесення 

повноважень стосовно перегляду судових рішень за цієї підстави до вищого 

суду України було і у попередніх редакціях цивільного процесуального 

закону, що звісно, обумовлено важливістю для України судових рішень 

міжнародних установ та необхідністю перегляду судового рішення 

авторитетним судовим органом.  

Що стосується строків для звернення особи із заявою про перегляд 

судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, то 

цивільне процесуальне законодавство розрізняє для цього загальний та 

спеціальний строки, а також встановлює різний момент відрахування строку 

залежно від обставини, яка є підставою для такого перегляду. 

Так, заяву про перегляд за нововиявленими обставинами у випадку 

виявлення істотних для справи обставин, що не були встановлені судом та не 

були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою на час розгляду 

справи, – може бути подано протягом тридцяти днів із дня, коли особа 

дізналась або могла дізнатись про існування обставин, що стали підставою для 

перегляду судового рішення, але не пізніше трьох років із дня набрання таким 

судовим рішенням законної сили. 

Процесуальний строк для звернення із заявою про перегляд за іншими 

нововиявленими обставинами також становить тридцять днів. При цьому, за 

підставою, визначеною п. 2 ч. 2 ст. 423 ЦПК України, цей строк 

відраховується з моменту набрання вироком (ухвалою) у кримінальному 

провадженні законної сили; а за обставини, визначеної п. 3 ч. 2 ст. 423 

ЦПК України, – з дня набрання законної сили судовим рішенням, яким 

скасоване судове рішення, що стало підставою для ухвалення рішення, яке 

підлягає перегляду.  

У випадку виключних обставин, то за підстави, передбаченої п. 1 ч. 3 

ст. 423 ЦПК України, строк на подання заяви становить тридцять днів із дня 

офіційного оприлюднення відповідного рішення Конституційного Суду 

України; за виключної обставини відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 423 ЦПК України 
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заява подається не пізніше тридцяти днів із дня, коли особа дізналась або 

могли дізнатись про набуття рішенням міжнародної судової установи, 

юрисдикція якої визнана Україною, статусу остаточного; у випадку обставини, 

визначеної п. 3 ч. 3 ст. 423 ЦПК України - заява про перегляд подається 

протягом тридцяти днів із дня, коли вирок у кримінальному провадженні 

набрав законної сили.  

При цьому, загальний строк на подання заяви про перегляд судового 

рішення за вказаних обставин складає десять років із дня набрання 

відповідними судовими рішеннями законної сили. Встановлення загального 

строку є важливою умовою дотримання принципу правової визначеності, тому 

ч. 3 ст. 424 ЦПК України закріплює неможливість поновлення такого строку, 

а Пленум ВССУ звертає увагу, що незалежно від поважності пропуску, 

порушення загального процесуального строку, є підставою для відмови у 

відкритті провадження у справі, на відміну від спеціального строку, який може 

бути поновлений за клопотанням учасника справи про поновлення 

пропущеного строку (п. 13 постанови Пленуму ВССУ № 4 від 30.03.2012 р.). 

Зазначені загальний та спеціальний строки для подання заяви про 

перегляд за нововиявленими або виключними обставинами свідчать про 

достатній термін для встановлення таких обставин та звернення особи за 

переглядом. Отже, якщо учасник справи дотримується строків подання заяви 

про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами та звертається до суду, уповноваженого відповідно до цивільного 

процесуального законодавства, така заява підлягає розгляду, звичайно за 

умови дотримання форми та змісту заяви згідно із ст. 426 ЦПК України.  

Так, форма і зміст заяви про перегляд судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами мають відповідати вимогам, 

встановленими цивільним процесуальним законодавством для заяв до суду 

першої інстанції. У цьому аспекті виникає питання щодо форми і змісту яких 

саме заяв має відповідати заява про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами, оскільки заяви до суду першої 
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інстанції можуть бути класифіковані з огляду на три види провадження у 

цивільному процесі.  

За приписами чинного ЦПК України у позовному провадженні є два 

види заяв: заяви по суті справи та заяви з процесуальних питань. При цьому, 

ч. 2 ст. 174 ЦПК України надає виключний перелік заяв по суті справи, до яких 

відносить: позовну заяву, відзив на позовну заяву (відзив), відповідь на відзив, 

заперечення, пояснення третьої особи щодо позову або відзиву. Заразом, ч. 1 

ст. 182 ЦПК України визначає, що учасники викладають свої вимоги, 

заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у 

заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв та клопотань при 

розгляді справи судом.  

Вказане дає підстави вважати, що заява про перегляд судового рішення 

за нововиявленими або виключними обставинами є самостійним видом 

процесуального документа, а, відтак, за аналогією до ч. 1 ст. 356 ЦПК України 

та ч. 1 ст. 392 ЦПК України (щодо письмової форми апеляційної та касаційної 

скарг), формулювання ч. 1 ст. 426 ЦПК України доцільно обмежити тим, що 

заяви про перегляд судових рішень суду за нововиявленими або виключними 

обставинами подаються у письмовій формі.  

Окрім цього, ч. 2 ст. 426 ЦПК України окремо визначає зміст заяви, що, 

з огляду на специфіку перегляду судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами, має мало спільного із заявами до суду першої 

інстанції, окрім загальних реквізитів як то: найменування суду, якому 

адресується заява; ім’я (найменування для юридичних осіб) особи, яка подає 

заяву, місце її проживання чи місцезнаходження; інформація про інших 

учасників справи.  

Із огляду на особливості перегляду судових рішень за нововиявленими 

або виключними обставинами, у такій заяві мають бути зазначені: дата 

ухвалення і зміст судового рішення, про перегляд якого подано заяву; 

нововиявлені або виключні обставини, якими обґрунтовується вимога про 

перегляд судового рішення, дата їх відкриття або встановлення; посилання на 
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докази, що підтверджують наявність нововиявлених або виключних обставин. 

Окремо визначено перелік обов’язкових додатків до заяви про перегляд 

судового рішення за нововиявленим або виключними обставинами, до яких 

відносять: копії заяви відповідно до кількості учасників справи; документ про 

сплату судового збору; докази, що підтверджують наявність нововиявлених 

або виключних обставин; документ, що підтверджує повноваження 

представника особи, яка подає заяву, якщо заява підписана таким 

представником; у разі пропуску строку на подання заяви – клопотання про 

його поновлення.  

Певні особливості також встановлені стосовно заяви про перегляд на 

підставі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої 

визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при 

вирішенні справи судом, якщо у розпорядженні особи, яка подає заяву, немає 

відповідного рішення, подається клопотання про витребування копії рішення 

міжнародної установи, від органу, відповідального за координацію виконання 

рішень міжнародної судової установи (наразі таким органом є Міністерство 

юстиції України згідно із п. 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про 

заходи щодо реалізації Закону України “Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини”» [223]).  

Стосовно оплати судового збору при поданні заяви про перегляд 

судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, 

передусім, варто зазначити, що судовий збір – це збір, що справляється на всій 

території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, 

а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених Законом 

України «Про судовий збір» [234]. При цьому він включається до складу 

судових витрат, що також встановлено ч. 1 ст. 133 ЦПК України. Ставка 

судового збору визначається у відсотковому співвідношенні до ціни позову та 

у фіксованому розмірі та залежить від прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленого законом станом на 01 січня календарного 
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року, у якому відповідна заява або скарга подається до суду (ч. 1 ст. 4 Закону 

України «Про судовий збір»).  

Так, згідно із ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» за подання 

заяви про перегляд у зв’язку із нововиявленими обставинами, ставка судового 

збору становить 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні 

позовної заяви, іншої заяви і скарги. Незважаючи на численні зміни до 

вказаного закону, ним так і не було визначено ставку судового збору за 

подання заяви про перегляд за виключними обставинами. 

Донедавна судова практика виходила із ототожнення нововиявлених та 

виключних обставин. Так, залишаючи заяви про перегляд за виключними 

обставинами без руху, суди посилалися на вказану ставку судового збору за 

подання заяви про перегляд за нововиявленими обставинами [346]. Беручи до 

уваги попереднє формулювання ч. 3 ст. 426 ЦПК України, яка визначала 

звільнення від сплати судового збору тільки за подання заяви про перегляд 

судового рішення з підстави п. 2 ч. 3 ст. 423 ЦПК України, така позиція судів 

видавалась цілком логічною. Однак, суди не звертали увагу на те, що Законом 

України «Про судовий збір», як спеціальним нормативно правовим актом, що 

визначає правові засади справляння судового збору, платників, об'єкти та 

розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та 

повернення судового збору, не було встановлено ставки судового збору за 

перегляд судового рішення за виключними обставинами. Враховуючи, що ч. 1 

ст. 3 Закону України «Про судовий збір» встановлено, що до об’єктів 

справляння судового збору не належить заява про перегляд судового рішення 

за виключними обставинами, залишення таких заяв без руху було 

безпідставними. 

Для вирішення цього питання 13 листопада 2019 року було 

зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо сплати судового збору» № 2427, яким 

пропонувалось не справляти судовий збір за подання заяви про перегляд 

судових рішень за виключними обставинами. Однак, Закон України «Про 
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внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 

Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 

судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ» 

остаточно визначив, що за подання і розгляд заяви про перегляд судового 

рішення за виключними обставинами судовий збір не сплачується [215]. Хоча 

суди продовжують повертати заяви про перегляд за виключними обставинами 

і вимагати сплати судового збору [348]. 

Загалом, протягом п’яти днів після надходження заяви про перегляд 

судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами до суду 

суддя або суддя-доповідач (у випадку подання заяви до суду апеляційної або 

касаційної інстанції) перевіряє її на відповідність вимогам щодо форми і 

змісту та вирішує питання про відкриття провадження за нововиявленими або 

виключними обставинами або про залишення такої заяви без руху. В ухвалі 

про залишення без руху зазначаються недоліки заяви і строк їх усунення, який 

не може перевищувати десяти днів із дня вручення такої ухвали. У випадку 

несплати судового збору, в ухвалі також встановлюється точна сума судового 

збору, яка має бути сплачена (або доплачена у випадку оплати неповної суми 

судового збору). Після відкриття провадження у справі, суд надсилає 

учасникам справи копії заяви про перегляд судового рішення і призначає дату, 

час та місце судового засідання, про що повідомляє учасників справи. 

Окремо слід зазначити про можливість відмови особи від заяви про 

перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами 

до початку розгляду справи у судовому засіданні. У разі прийняття такої 

відмови, суд ухвалою закриває провадження у справі. При цьому, повторне 

звернення особи до суду про перегляд за нововиявленими обставинами із тих 

самих підстав і з такою ж заявою, неможливе. Окрім цього, ч. 2 ст. 428 ЦПК 

передбачає право інших учасників справи вимагати компенсації судових 

витрат, вже понесених ними під час перегляду за нововиявленими або 

виключними обставинами особою, яка подала заяву про відмову. 
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Стадія розгляду заяви про перегляд судового рішення регламентується 

ст. 429 ЦПК України і визначає, що заява про перегляд за нововиявленими або 

виключними обставинами розглядається судом у судовому засіданні протягом 

тридцяти днів із дня відкриття провадження. При цьому, застосовуються 

положення ЦПК України щодо проваджень у суді тієї інстанції, яка здійснює 

перегляд. Своєю чергою, у суді першої інстанції такий розгляд здійснюється у 

порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням учасників 

справи. 

Загалом, аналізуючи розгляд заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами, з огляду на судову практику, 

можна зробити висновок, що стадія розгляду заяви про перегляд має два етапи: 

встановлення судом факту наявності чи відсутності нововиявлених або 

виключних обставин, як підстав для перегляду, та перегляду судового рішення 

із врахуванням таких обставин (п. 17 постанови Пленуму ВССУ № 4 від 

30.03.2012 р.). 

Щодо доказування при перегляді судових рішень, ВСУ звертає увагу на 

те, що, перевіряючи обґрунтованість заяви про перегляд, суд має керуватись 

загальними положенням про докази, у тому числі нормами про їх належність і 

допустимість, обов’язку доказування і порядку подання доказів (п. 4 

постанови ВСУ № 1 від 27.02.1981 р.). 

Варто зазначити, що при перегляді судового рішення суд не може 

виходити за межі тих вимог, які були предметом розгляду при ухваленні 

судового рішення, яке переглядається, розглядати інші вимоги або інші 

підстави позову (ч. 5 ст. 423 ЦПК). Ця норма є безпосередньою гарантією 

принципу правової визначеності та усуває можливість недобросовісним 

учасникам справи зловживати процесуальними правами.  

Досліджуючи розгляд заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами у першій інстанції, необхідно 

зазначити, що спрощене провадження є відносно новим інститутом цивільного 

процесуального права. Фактично, воно побудоване так само, як і позовне 
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провадження, проте має певні особливості: не проводяться підготовче 

засідання та судові дебати (ст. 279 ЦПК України).  

Завершується перегляд судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами прийняттям судового рішення. Зміни, що були 

внесені Законом України «Про внесення змін до Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 

України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 

законодавчих актів» від 03 жовтня 2017 року, окремо визначили положення 

щодо повноважень суду при розгляді заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами, що безперечно дозволить 

судам ухвалювати законні та обґрунтовані рішення, а учасникам справи більш 

ефективно захищати свої права та законні інтереси.  

Так, відповідно до ст. 429 ЦПК України, за результатами перегляду 

судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами суд може: 

відмовити у задоволенні заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами та залишити відповідне судове 

рішення в силі, про що суд постановляє ухвалу; задовольнити заяву про 

перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, 

скасувати відповідне судове рішення та ухвалити нове рішення чи змінити 

його; скасувати судове рішення і закрити провадження у справі або залишити 

позов без розгляду. Верховному Суду також надається повноваження 

скасувати судове рішення (або судові рішення) повністю або частково і 

передати справу на новий розгляд до суду першої чи апеляційної інстанції. 

У разі задоволення заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами, передбаченими пунктами 1 та 

3 ч. 3 ст. 423 ЦПК України, і скасуванні судового рішення, що переглядається, 

суд ухвалює рішення, якщо переглядалося рішення суду; постановляє ухвалу, 

– якщо переглядалася ухвала суду; постанову – якщо переглядалася постанова. 

Тобто, залежно від виду судового рішення, приймається нове судове рішення 

такого ж виду. Знову ж таки особливістю є виключна обставина, встановлена 
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ч. 2 ч. 3 ст. 423 ЦПК України, оскільки Верховний Суд за наслідками розгляду 

заяви про перегляд судового рішення за цієї підстави, приймає постанову.  

Порядок вручення судового рішення, прийнятого за результатами 

перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами, врегульовано ст. 272 ЦПК України. Так, копія повного судового 

рішення, прийнятого за результатами перегляду за нововиявленими або 

виключними обставинами вручаються учасникам справи, які були присутні у 

судовому засіданні, негайно після проголошення такого рішення. У разі 

проголошення тільки скороченого судового рішення, учасникам справи, які 

були присутні у судовому засіданні, за їхньою заявою негайно після його 

проголошення видається копія скороченого судового рішення, а копія повного 

судового рішення надсилається протягом двох днів з дня його складання – в 

електронній формі (у випадку наявності в особи офіційної електронної 

адреси), або рекомендованим листом з повідомленням про вручення – якщо 

електронна адреса відсутня. Так само надсилається копія судового рішення 

учасникам справи, які не були присутні у судовому засіданні. При цьому, за 

заявою учасника справи копія повного судового рішення може вручатися йому 

під розписку безпосередньо у суді. Слід також зазначити, що у випадку 

розгляду справи за матеріалами в паперовій формі судові рішення 

надсилаються у паперовій формі рекомендованим листом з повідомленням 

про вручення.  

Як вже зазначалось, судове рішення, ухвалене за результатом перегляду 

судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, може 

бути переглянутим на загальних підставах в апеляційному чи касаційному 

порядку. При цьому діють загальні положення стосовно цивільної 

процесуальної форми щодо того чи іншого провадження. У кінцевому 

підсумку, із набранням законної сили новим судовим рішенням втрачають 

законну силу судові рішення інших судів у цій справі. 

Стосовно повороту виконання, варто зазначити, що відповідно до ч. 5 

ст. 444 ЦПК України, питання про поворот виконання судового рішення 
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вирішується судом за наявності відповідної заяви сторони. При цьому, до 

заяви про поворот виконання рішення шляхом повернення стягнутих 

грошових сум, майна або його вартості додається документ, який підтверджує 

те, що суму, стягнуту за раніше прийнятим рішенням, списано установою 

банку або майно вилучено державним або приватним виконавцем. 

Цивільним процесуальним законодавством встановлені окремі категорії 

справ, які становлять виключення при повороті виконання. Так, ч. 1 ст. 445 

ЦПК України визначає, що у випадку скасування судового рішення за 

наслідками перегляду за нововиявленими чи виключними обставинами у 

справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим 

ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, поворот виконання 

допускається, якщо скасоване рішення було обґрунтоване на повідомлених 

позивачем неправдивих відомостях або поданих ним підроблених документах. 

Своєю чергою, поворот виконання не допускається у справах про стягнення 

аліментів, про стягнення заробітної плати чи інших виплат, що випливають з 

трудових правовідносин незалежно від того, у якому порядку ухвалено 

рішення, за винятком випадків, коли рішення було обґрунтоване на 

підроблених документах або на завідомо неправдивих відомостях позивача. 

При цьому, за чинної редакції норми ч. 10 ст. 444 ЦПК України 

незрозумілим залишається строк на подання заяви про поворот виконання за 

результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами. З огляду на це, доцільно запропонувати зміни, які 

б встановили строк подання такої заяви протягом одного року з дня ухвалення 

відповідного рішення при перегляді за нововиявленими або виключними 

обставинами.  

Таким чином, було розглянуто процедуру перегляду судового рішення 

за нововиявленими або виключними обставинами. Встановлено стадії 

провадження за нововиявленими або виключними обставинами, приділено 

увагу загальним положенням, таким як суб’єкти звернення до суду із заявою 

про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними 
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обставинами, форму і зміст такої заяви, спеціальні та загальні строки, а також 

цивільну процесуальну форму розгляду справи у провадженнях перегляду 

судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами. Окрім 

цього, було визначено повноваження кожної із інстанцій при перегляді 

судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами.  

 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. Визначено, що, з огляду на чинне цивільне процесуальне 

законодавство, поняття «нововиявлені обставини» слід розуміти, 

застосовуючи широкий підхід, як істотних для справи підстав для перегляду 

судового рішення, про які учаснику справи стало відомо після набрання ним 

законної сили. 

2. Зазначено, що «істотність», як ознака нововиявлених обставин, 

обумовлюється безпосереднім зв’язком такої обставини з матеріалами справи 

і її впливом на мотивувальну та/або резолютивну частину судового рішення, 

що набрало законної сили. 

3. Обґрунтовано, що «невідомість», як ознака нововиявлених обставин, 

визначається як така, що встановлює об’єктивну неможливість її врахування 

учасниками справи при розгляді та вирішення цивільної справи.  

4. Визначено, що при співвідношенні нововиявленої обставини, 

визначеної п. 1 ч. 2 ст. 423 ЦПК України, та нових доказів слід виходити з 

того, що останні не можуть бути підставою для перегляду як такі, що не 

оцінювались судом стосовно обставин, що входили до предмета доказування 

по справі. При цьому, наявність нововиявлених обставин може бути 

підтверджена новими доказами.  

5. Встановлена сукупність умов, що утворюють нововиявлену 

обставину, визначену п. 2 ч. 2 ст. 423 ЦПК України, а саме: 1) факт надання 

завідомо неправильного висновку експерта; факт завідомо неправдивих 
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показань свідка; факт завідомо неправильного перекладу, фальшивості 

письмових, речових чи електронних доказів; 2) встановлення такого факту 

вироком або ухвалою про закриття кримінального провадження та звільнення 

особи від кримінальної відповідальності, та набрання ними законної сили; 

3) безпосередній зв’язок встановлених фактів та ухвалення судового рішення, 

яке підлягає перегляду. 

6. Підтримано позицію представників наукової думки кримінального 

права щодо криміналізації діянь із фальсифікації доказів, оскільки обставини 

(факти) можуть бути підтверджені різними письмовими, речовими та 

електронними доказами, що, своєю чергою, дозволить забезпечити перегляд 

судового рішення за обставини, закріпленої п. 2 ч. 2 ст. 423 ЦПК України. 

7. Визначено, що сукупністю умов, яка необхідна для перегляду 

судового рішення за п. 3 ч. 2 ст. 423 ЦПК України, є: 1) безпосередній вплив 

судового рішення по іншій справі на судове рішення, що підлягає перегляду; 

2) скасування судового рішення, що мало вплив на рішення, яке набрало 

законної сили, і про перегляд якого просить заявник. 

8. Зроблено висновок про ототожнення за своєю суттю понять 

«преюдиціальність» та «преюдиційність». Натомість, встановлено, що 

категорію «преюдиція» слід розглядати як правило щодо звільнення від 

доказування обставин, встановлених судовим рішенням, а «преюдиційність» у 

якості прийняття преюдиції.  

9. Запропоновано визначення виключних обставин як визначених 

цивільним процесуальним законодавством обставин для перегляду судового 

рішення, що набрало законної сили, сукупність умов щодо яких 

підтверджується судовим рішенням. 

10. Визначено ознаки виключних обставин: існування їх на час розгляду 

справи; істотність; невідомість про них учасникам справи; їх підтвердження 

судовим рішенням національного суду, рішенням суду конституційної 

юрисдикції або рішенням міжнародної судової установи, юрисдикція якої 

визнана на території України. 
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11. Аргументовано інший поділ нововиявлених та виключних обставин, 

в основі якого покладено обов’язкове підтвердження судовим рішенням тієї 

чи іншої підстави для перегляду. 

12. Встановлено, що інститут конституційної скарги дозволить 

забезпечити ефективну реалізацію права особи на справедливий суд у сфері 

цивільного судочинства шляхом перегляду судового рішення за виключної 

обставини, передбаченої п. 1 ч. 3 ст. 423 ЦПК України. 

13. Запропоновані зміни до п. 1 ч. 3 ст. 423 ЦПК України, які обумовлені 

тим, що у випадку визнання КСУ конституційності нормативного правового 

акта або його окремого положення, відсутні підстави для перегляду судового 

рішення. При цьому, встановлено, що вказівку про неконституційність 

застосування судом нормативно правового акта або його положення слід 

прирівняти за своєю суттю до тлумачення, яке не може бути підставою для 

перегляду судового рішення, що набрало законної сили.  

14. Запропоновано зміни до п. 1 ч. 3 ст. 423 ЦПК України у частині 

перегляду виконаного судового рішення, що полягає у можливості перегляду 

судового рішення, що набрало законної сили та було виконане. Така 

необхідність умотивована забезпеченням права особи на справедливий суд. 

15. Визначено умови, які у сукупності встановлюють обставину, 

зазначену у п. 2 ч. 3 ст. 423 ЦПК України, як виключну: 1) наявність рішення 

міжнародної судової установи; 2) визнання юрисдикції такої міжнародної 

установи на території України; 3) рішення має встановлювати порушення 

Україною міжнародних зобов’язань; 4) таке порушення повинно мати місце 

при вирішенні певної справи. 

16. Встановлено, що перегляд судового рішення за підстави, 

передбаченої п. 2 ч. 3 ст. 423 ЦПК України у випадку наявності рішення 

ЄСПЛ, є додатковим заходом індивідуального характеру, що застосовується з 

метою припинення дії негативних наслідків судового рішення на особу, а 

також у випадку суттєвого порушення ст. 6 Конвенції при розгляді й 

вирішенні справи.  
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17. Визначено, що умовами для перегляду судового рішення на підставі 

п. 3 ч. 3 ст. 423 ЦПК України є: 1) вчинення кримінального правопорушення 

суддею, який ухвалив рішення по цивільній справі; 2) безпосередній зв’язок 

між злочинними діяннями судді та рішенням у цивільній справі; 

3) встановлена вина цього судді у вчиненні такого правопорушення вироком 

суду; 4) набрання вироком законної сили. 

18. Запропоновано формулювання п. 3 ч. 3 ст. 423 ЦПК України у 

наступній редакції: «Встановлення вироком суду або ухвалою про закриття 

кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної 

відповідальності, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні 

кримінального правопорушення, внаслідок якого було ухвалено судове 

рішення».  

19. Встановлено, що до стадій провадження за нововиявленими або 

виключними обставинами відноситься: подання заяви про перегляд; відкриття 

провадження у справі; підготовка справи до розгляду; розгляд заяви про 

перегляд, що включає два етапи: встановлення наявності або відсутності 

підстав для перегляду судового рішення та перегляд судового рішення за 

наявності таких підстав з їх урахуванням. До факультативних стадій 

провадження за нововиявленими або виключними обставинами слід віднести: 

апеляційне оскарження; касаційне оскарження; подання заяви про поворот 

виконання судового рішення. 

20. Запропоновано надати можливість особам, які не брали участі у 

справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) 

обов’язки, та які подали апеляційну чи касаційну скаргу на відповідне 

рішення, звернутись до суду за переглядом судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами з метою забезпечення права 

доступу до правосуддя. 

21. Розглянуто цивільну процесуальну форму перегляду судового 

рішення за нововиявленими або виключними обставинами як 
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регламентованого цивільними процесуальними нормами порядку перегляду за 

таких обставин судового рішення, що набрало законної сили. 

22. Із метою визначення строку на подання заяви про поворот виконання 

за результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами, запропоновано ч. 10 ст. 444 ЦПК України викласти 

у наступній редакції: «Заява про поворот виконання може бути подана 

протягом одного року з дня ухвалення відповідного рішення суду апеляційної 

чи касаційної інстанції, або з дня ухвалення рішення при новому розгляді 

справи, або з дня ухвалення рішення за результатами перегляду за 

нововиявленими або виключними обставинами. Така заява розглядається у 

судовому засіданні з повідомленням стягувача та боржника у двадцятиденний 

строк з дня надходження заяви, проте їх неявка не перешкоджає її розгляду.». 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА 

НОВОВИЯВЛЕНИМИ АБО ВИКЛЮЧНИМИ ОБСТАВИНАМИ У 

ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 

 

 

3.1 Особливості цивільної процесуальної форми перегляду судових 

рішень за нововиявленими обставинами 

 

Як вже було зазначено у межах цього дослідження, цивільна 

процесуальна форма, що встановлена законодавством, передбачає такий 

механізм перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними 

обставинами, який теоретично дозволяє забезпечити право кожного на 

справедливий судовий розгляд. Водночас на практичному рівні існують деякі 

проблемні питання, пов’язані як із реалізацією норм інших цивільних 

процесуальних інститутів, так і обумовлені особливостями перегляду за 

кожної окремої підстави, визначеної законодавцем нововиявленою або 

виключною обставиною. 

Принагідно слід зазначити, що посилання на постанову Пленуму 

Верховного Суду України № 1 від 27 лютого 1981 року «Про практику 

перегляду судами у зв’язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і 

постанов у цивільних справах, що набрали законної сили», а також 

застосування постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ № 4 від 30 березня 2012 року «Про 

застосування цивільного процесуального законодавства при перегляді 

судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами» обумовлено 

використанням цих узагальнень у судовій практиці насьогодні.  

На жаль, оновлена позиція щодо надання судам вказівок на здійснення 

правильної процедури перегляду судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами відсутня. Велика Палата Верховного Суду надала 
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роз’яснення лише щодо окремих процесуальних питань перегляду судових 

рішень за нововиявленими або виключними обставинами. Однак, окрім 

загальних проблем, які існують на практиці й пов’язані із суто процесуальним 

порядком перегляду судових рішень, що набрали законної сили, за 

нововиявленими або виключними обставинами, певні складнощі на рівні 

судової практики виникають щодо сутності кожної окремої обставини. 

Із підстави, визначеної п. 1 ч. 2 ст. 423 ЦПК України, суди переглядають 

рішення, що набрало законної сили, відносно істотних обставини для справи, 

що не були встановлені судом не були і не могли бути відомі заявнику на час 

розгляду справи. Враховуючи статистику, вказана нововиявлена обставина є 

найпоширенішою підставою переглядів судових рішень. Так, згідно Звіту 

судів першої інстанції про розгляд справ у порядку цивільного судочинства за 

2018 рік із двох тисяч сто п’ятдесяти однієї заяви про перегляд за 

нововиявленими обставинами, що перебували на розгляді, дві тисячі сорок сім 

заяв стосувались п. 1 ч. 2. ст. 423 ЦПК України [70]. У 2019 році із загальної 

кількості двох тисяч сто сімдесяти п’яти заяв, що перебували на розгляді, за 

нововиявленими обставинами, дві тисячі п’ятдесят одна була із підстави п. 1 

ч. 2 ст. 423 ЦПК України [71].  

Така ж тенденція зберігається і в судах апеляційної інстанції. Наприклад, 

із триста шести заяв, що надійшли у 2018 році, – триста п’ять були щодо 

перегляду судового рішення з підстави наявності істотних для справи 

обставини, що не були встановлені судом та не були і не могли бути відомі 

особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи [68]. При цьому, за 

даними за 2019 рік із загальної кількості заяв про перегляд за нововиявленими 

обставинами, – двохсот п’ятдесяти чотирьох, – двісті п’ятдесят три заяви 

стосувались п. 1 ч. 2 ст. 423 ЦПК України [69].  

Значна кількість заяв про перегляд за вказаною нововиявленою 

обставиною обумовлена відсутністю законодавчої вказівки щодо 

обов’язкового підтвердження такої обставини судовими рішеннями, на 

відміну від інших нововиявлених або виключних обставин. Відтак, це 
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породжує широке коло обставин, які можуть визначатись судом 

нововиявленими: проблемним залишається розуміння судами істотності для 

справи обставин та встановлення того факту, що вони не були і не могли бути 

відомі особі, яка звертається за переглядом, на час розгляду справи.  

Із огляду на загальні ознаки нововиявлених обставин, Верховний Суд у 

постанові від 27 червня 2019 року у справі № 541/2460/16-ц висловився 

стосовно того, що у випадку віднесення обставини до нововиявленої 

важливими є два основоположні критерії: істотність та доведеність того, що 

такі обставини не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою. 

При цьому, у рішенні вказано, що «нововиявленою може бути визнана лише 

та обставина, яка існувала в об`єктивній дійсності на момент ухвалення 

рішення, проте не була відома заявнику, а підставою перегляду є наявність 

обставини, що може істотно вплинути на вирішення справи» [187]. 

Істотність на рівні судової практики викликає найбільше питань, 

оскільки є оціночною категорією. У постанові Пленуму ВСУ № 1 від 

27 лютого 1981 року, істотність визначена у понятті нововиявлених обставин 

як така, що обґрунтовує вимоги або заперечення сторін чи має інше істотне 

значення для правильного вирішення справи (наприклад, виявлення факту, що 

сторона була недієздатною чи того, що угода чи актовий запис недійсні, 

скасування заповіту, виявлення недійсності розірваного судом шлюбу тощо). 

Своєю чергою, Вищий спеціалізований суд України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ, визначив своє бачення істотності 

нововиявлених обставин: питання істотності є оціночним та таким, що 

вирішується судом у кожній конкретній справі. При цьому, має значення чи 

може така обставина спростувати факти, покладені в основу судового рішення, 

а також вплив нововиявлених обставин на висновки суду під час ухвалення 

судового рішення, зокрема, якби вказана обставина була учасникам справи, то 

зміст судового рішення міг бути іншим (п. 7 постанови Пленуму № 4 від 

30.03.2012 р.). 
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Отже, окреслюючи таку практичну проблему, як встановлення судами 

істотності для вирішення справи певної нововиявленої обставини, варто 

зазначити, що ця категорія є оціночним поняттям і в кожній справі вона 

визначається залежно від обставин і кола фактів, що підлягають 

встановленню, отже, законодавчо цю категорію визначити неможливо. Тому 

одним із шляхів усунення неоднозначної судової практики і реалізації 

процесуальних норм, відповідно до їх закріплення, може полягати у 

покращенні загального рівня правосвідомості як учасників судового процесу, 

так і суддів. 

Невідомість, як ознака нововиявленої обставини, теж викликає певні 

питання на рівні судової практики, що обумовлено тим, що нововиявлена 

обставина підтверджується новими, раніше невідомими доказами, а тому 

визначення того, чи була така обставина відома на момент розгляду справи є 

неоднозначним. 

Відтак, виникають практичні питання співвідношення нових доказів та 

нововиявлених обставин. Так, у постанові Пленуму ВСУ № 1 від 27 лютого 

1981 року звертається увага на те, що частими є випадки, коли обставини 

визнавались нововиявленими лише тому, що суд не знав про їх існування без 

з’ясування того чи вони були або могли бути відомими заявнику. Тому нові 

обставини, як ті, що виникли після ухвалення рішення або виявлені після 

розгляду справи нові докази, у деяких справах помилково розцінювались як 

нововиявлені обставини. 

Звісно, при розгляді заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами суди мають керуватись загальними 

положеннями цивільного процесуального законодавства стосовно доказів та 

доказування. Тому ВССУ у Постанові Пленуму № 4 від 30 березня 2012 року 

наголошує на співвідношенні понять нововиявлених обставин та нових, 

зазначаючи що: «Обставини, що обґрунтовують вимоги або заперечення 

сторін чи мають інше істотне значення для правильного вирішення справи, 

існували на час ухвалення судового рішення, але залишаються невідомими 
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особам, які беруть участь у справі, та стали відомими тільки після ухвалення 

судового рішення, є нововиявленими обставинами». На відміну від 

нововиявлених: «Обставини, які виникли чи змінилися тільки після ухвалення 

судового рішення і не пов'язані з вимогою в цій справі, а тому не могли бути 

враховані судом при ухваленні судового рішення, є новими обставинами і 

можуть бути підставою для пред'явлення нової вимоги».  

Співвідношення нововиявлених обставин і нових доказів було 

предметом розгляду Верховного Суду неодноразово. Наприклад, Друга судова 

палата Касаційного цивільного суду зауважила, що обставини, встановлені 

експертизою від 13 липня 2015 року, проведеною в рамках кримінальної 

справи щодо підробки спірного заповіту та постанова слідчого судді про 

закриття кримінального провадження у зв`язку із встановленням відсутності 

події кримінального правопорушення, не є нововиявленими, оскільки не 

могли вплинути на висновки суду при постановленні рішенні. Так, Верховний 

Суд вкотре наголосив, що судам необхідно розрізняти нові докази, якими 

підтверджуються нововиявлені обставини, а також нові докази, які не можуть 

бути підставою для перегляду судового рішення у зв`язку з нововиявленими 

обставинами [189]. 

В іншій справі, ВС звертає увагу, що листи-відповіді, датовані після 

набрання законної сили судовим рішенням, про перегляд якого просить 

заявник, слід вважати новими доказами, а не доказами, що підтверджують 

нововиявлені обставини [190]. Так само ВС дійшов висновку, що оскільки 

проби ґрунту та іншого матеріалу, які досліджувалися фаховими експертами у 

справі, були взяті вже після ухвалення рішення судом першої інстанції, 

результати таких досліджень є новим доказом, а не нововиявленою 

обставиною, а тому рішення не підлягає перегляду [186]. 

Враховуючи вказані судові рішення та висловлену позицію щодо 

розмежування нових та нововиявлених обставин, можна простежити основний 

критерій, який має використовуватись для прийняття судом рішення – 

існування таких обставин на час розгляду первісної справи. Таким чином, 
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обставини, що з’явились після набрання судовим рішенням по справі законної 

сили, слід вважати новими доказами, що не може бути підставою для 

перегляду за нововиявленими обставинами. 

При цьому, факт того, що певна обставина не була і не могла бути відома 

заявнику на момент розгляду справи, може бути підтверджена різними 

доказами. У випадках, коли нововиявлена обставинам підтверджується 

судовим рішенням, виникає менше питань. Так, рішенням Дрогобицького 

міськрайонного суду Львівської області було визнано нововиявленою 

обставиною факт того, що платник аліментів не є батьком дитини і 

виключення відомостей про нього, як батька, з актового запису. Це, своєю 

чергою, було встановлено рішенням того ж суду в іншій справі [243]. 

Окремо слід також звернути увагу, що ухвалені судом рішення без 

урахування певних обставин, які суд не міг об’єктивно врахувати, оскільки 

вони були відсутні у матеріалах справи, не є процесуальним недоліком роботи 

суду і не може визнаватись нововиявленою обставиною. Це, як вже 

зазначалось, із огляду на наукові підходи, обумовлено принципом 

диспозитивності цивільного процесу і відсутністю судової помилки при 

подальшому перегляді судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами. У цьому аспекті варто зазначити, що визнання судом обставин 

нововиявленими у випадку, коли суд не з’ясував під час розгляду справи факту 

того, чи могли вони бути відомими учасникам справи, є необґрунтованим. 

Так, учасники справи зобов’язані подавати усі наявні у них докази аби 

довести ті обставини, на які вони посилаються, як на підставу своїх вимог і 

заперечень (ч. 1 ст. 81 ЦПК України). Тобто, якщо учаснику було відомо про 

існування істотного для справи доказу на момент розгляду справи, але він не 

надав його суду, а після набрання рішенням законної сили звернувся із заявою 

про перегляд за нововиявленими обставинами, посилаючись на те, що суд при 

ухваленні рішення не врахував певну обставину, яка підтверджена неподаним 

доказом, – така заява не підлягає задоволенню. 
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Наприклад, Касаційний цивільний суд підтримав позицію суду першої 

та апеляційної інстанцій щодо залишення заяви про перегляд судового 

рішення без задоволення, оскільки дійшов висновку, що доказ, на який 

посилався заявник, є доказом, що не був своєчасно поданий заявником при 

первісному розгляді справи, а тому така підстава не може вважатись 

нововиявленою обставиною [183]. В іншій справі Касаційний цивільний суд, 

підтримавши позиції судів першої та апеляційної інстанції про відмову у 

задоволенні заяви про перегляд за нововиявленими обставинами, залишив без 

задоволення касаційну скаргу, оскільки заявник посилався на факти, які могли 

бути встановлені під час розгляду справи за ініціативи заінтересованих 

осіб [181].  

Досліджуючи судову практику за нововиявленою обставини, 

передбаченої п. 1 ч. 2 ст. 423 ЦПК України, також слід вказати на обставини, 

за яких перегляд судового рішення не може відбуватись.  

Зокрема, це стосується порушень процесуальних норм. Як приклад, 

нововиявленою обставиною не може бути те, що сторона не була повідомлена 

про час і місце розгляду справи або не з’явилася в судове засідання з поважних 

причин, було неправильно встановлено склад учасників судового розгляду. Не 

визначення належного відповідача, неповне вивчення обставин справи або 

неточне визначення предмету доказування, а також будь-які інші процесуальні 

порушення з боку суду не можуть визнаватись нововиявленою обставиною та 

бути підставою для перегляду судового рішення, що набрало законної сили. 

Касаційний цивільний суд ухвалою від 09 жовтня 2019 року відмовив у 

задоволенні заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами та відхилив прохання заявника про визнання нововиявленою 

обставиною факт того, що він не знав про касаційне провадження, дату та час 

розгляду справи у зв`язку з неправильним зазначенням його поштової адреси 

у касаційній скарзі [326]. 

Варто також зазначити, що нововиявленою не є обставина, що 

стосується зміни судової практики або неоднакової судової практики розгляду 
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тих чи інших питань. Це, як показує практика судів усіх інстанцій, є напрочуд 

поширеною підставою для звернення осіб із вимогою про перегляд судового 

рішення, що набрало законної сили.  

Так, у рішенні Червонозаводського районного суду міста Харкова, 

перерахувавши всі нормативно закріплені обставини, суд зазначає, що 

законодавчо відсутня передбачена така підстава для перегляду рішення за 

нововиявленими обставинами як встановлення нових обставин судом вищої 

інстанції [268]. Підтверджуючи це, а також, зазначаючи, що сама по собі 

незгода заявника із судовим рішенням, зважаючи на неоднаковість практики 

розгляду справ судом касаційної інстанції, не є підставою для перегляду 

судового рішення за нововиявленими обставинами [200].  

Деталізовано відмову на цій же підставі у рішенні Львівського 

апеляційного суду по іншій справі. Так, на думку колегії суддів зазначена 

заявником обставина (а саме правова позиція, викладена у постанові Великої 

Палати Верховного Суду, яка відходить від практики, що існувала раніше) не 

є нововиявленою, відповідно такою, що має істотне значення для вирішення 

спору, але не була і не могла бути відома заявнику [341]. Таку ж позицію в 

аналогічних справах займає Верховний Суд [325]. 

Дніпровський апеляційний суд звертаючи увагу на те, що до 

нововиявлених обставин слід відносити матеріально-правові факти, на яких 

ґрунтуються вимоги та заперечення сторін, а також інші факти, які мають 

значення для правильного вирішення спору, скасував рішення Бабушкінського 

районного суду міста Дніпропетровська. Судом першої інстанції, своєю 

чергою, нововиявленою обставиною було визнано інформацію, що містилась 

у листі Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській 

області. З огляду на таку аргументацію, лист, який містить роз’яснення 

стосовно предмету спору та має інформаційний характер, а також не може 

вплинути на юридичну оцінку обставин, здійснену у судовому рішенні, що 

переглядається, дійсно не може бути визнано нововиявленою 

обставиною [195]. 
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Окрім цього, слід погодитись із позицією Апеляційного суду міста 

Києва, викладеною в ухвалі від 31 травня 2018 року, якою було відмовлено у 

перегляді судового рішення. Так, факт притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої 

ради правосуддя з причини не зазначення в ухвалі про поновлення строку на 

касаційне оскарження по справі – не може розцінюватися як нововиявлена 

обставина для перегляду рішення згідно ст. 423 ЦПК України. Таке рішення 

обґрунтовувалось тим, що питання про поновлення процесуального строку не 

входить до предмета доказування у справі, а тому жодним чином не може 

вплинути на висновки суду про права та обов'язки осіб, які беруть участь у 

справі [320]. 

Прохання про переоцінку доказів не може маскуватись під перегляд 

судового рішення за нововиявленими обставинами. На це звертає увагу 

Чернівецький апеляційний суд в ухвалі про відмову у задоволенні заяви про 

перегляд. Як на нововиявлені обставини заявник посилався на те, що 

матеріали справи не були досліджені належним чином та їм не надано 

оцінку [349]. 

Так само нововиявленою не може вважатись обставина зміни норм 

закону, на підставі якого було прийнято рішення. Ухвалою Миколаївського 

районного суду Львівської області від 10 серпня 2020 року було відмовлено у 

задоволенні заяви про перегляд судового рішення із обґрунтування того, що 

внесення змін до Сімейного Кодексу України не може бути визнано судом 

підставою для перегляду судового рішення за нововиявленими 

обставинами [342]. 

За нововиявленої обставини, визначеної п. 2 ч. 2 ст. 423 ЦПК України, 

судові справи майже не переглядаються. Згідно статистичних даних у судах 

першої інстанції протягом 2018–2019 років на розгляді перебувало загалом 

дванадцять заяв про перегляд, а у судах апеляційної інстанції було всього дві 

заяви про перегляд за такої нововиявленої обставини [297].  



157 

Незважаючи на те, що у нормі п. 2 ч. 2 ст. 423 ЦПК України передбачено 

встановлення нововиявленої обставини вироком або ухвалою суду про 

закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної 

відповідальності, що набрали законної сили, непоодинокими є випадки 

звернення до суду за переглядом, коли такі судові рішення кримінальної 

юрисдикції не набрали законної сили або взагалі не були предметом розгляду 

у суді. 

Наприклад, ухвалою Дзержинського районного суду м. Харкова заяву 

про перегляд було залишено без розгляду, оскільки заявник обґрунтовує 

необхідність перегляду судового рішення тим, що під час розгляду справи 

відповідач ввів в оману суд, посилаючись на недостовірні докази, які суд, без 

перевірки, прийняв до розгляду [335]. 

Натомість, у рішенні Софіївського районного суду Дніпропетровської 

області, визначивши факт підробки документів, суд посилається на проведену 

в рамках кримінального провадження почеркознавчу експертизу, разом із тим, 

ігноруючи те, що відповідно до ЦПК цей факт має бути підтверджений 

вироком або ухвалою про закриття кримінального провадження та звільнення 

особи від кримінальної відповідальності, що набрали законної сили. Суд же 

зазначив, що цей факт є істотною для справи обставиною, що не була 

встановлена судом та не була і не могла бути відома заявнику на час розгляду 

справи, але, на підставі п. 2 ч. 2 ст. 423 ЦПК, задовольняє заяву про перегляд 

судового рішення за нововиявленими обставинами у повному обсязі [266]. 

Водночас із тлумаченням п. 2 ч. 2 ст. 423 ЦПК Шевченківського 

районного суду м. Запоріжжя можна погодитись. Так, заявниця, дізнавшись із 

Єдиного державного реєстру судових рішень про ухвалу Шевченківського 

районного суду м. Запоріжжя про закриття кримінального провадження та 

звільнення від кримінальної відповідальності, звернулась до суду із заявою 

про перегляд судового рішення. Нововиявленою обставиною вона вважала 

встановлену почеркознавчою експертизою в рамках вказаного кримінального 

провадження фальшивість документа договору купівлі-продажу житлового 
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будинку. При цьому, суд також зазначає, що, хоч і вина особи була доведена, 

з моменту вчинення правопорушення сплинув строк притягнення до 

кримінальної відповідальності. З огляду на це, суд доходить висновку, що 

вказана ухвала про звільнення особи від відповідальності за своїм правовим 

змістом, є судовим рішенням, яким встановлено факт фальсифікації документа 

(договору купівлі продажу будинку), який став підставою для ухвалення 

рішення, яке потребує перегляду [269]. 

Слід також зауважити, що при розгляді заяви про перегляд судового 

рішення за нововиявленої обставини, визначеної п. 2 ч. 2 ст. 423 ЦПК України, 

судам необхідно враховувати, що завідомо неправильний висновок експерта, 

завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний переклад, 

письмові, речові чи електронні докази, фальшивість яких була підтверджена 

вироком або ухвалою про закриття кримінального провадження та звільнення 

особи від кримінальної відповідальності, мають існувати на момент ухвалення 

судового рішення, але про їх недостовірність не було відомо заявнику (п. 8 ПП 

ВССУ № 4 від 30.03.2012 р.). 

Так, правильним можна вважати перегляд за нововиявленими 

обставинами Ужгородським міськрайонним судом Закарпатської області 

судового рішення у частині стягнення коштів з особи заявника. Суд дійшов 

висновку, що хоча постанова Ужгородського міськрайонного суду 

Закарпатської області у кримінальній справі, згідно з якою встановлений факт 

підробки підпису, була ухвалена після розгляду цивільної справи по суті, 

однак цією постановою встановлений факт підроблення документа (а саме 

договору поруки) та його використання до моменту ухвалення рішення у 

цивільній справі [267]. 

Справи, у яких встановлюється факт підроблення документа або 

фальшивість підпису, найчастіше є підставою для перегляду судового 

рішення, що набрало законної сили. При цьому, у деяких випадках заявники 

або навіть суд помиляються у визначенні норми, що визначає нововиявлену 

обставину.  
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Наприклад, ухвалою Кам`янець-Подільського міськрайонного суду 

Хмельницької області від 06 листопада 2019 року було закрито провадження 

у справі за заявою про перегляд рішення за нововиявленими обставинами. 

Заявник посилався на висновок проведеної у кримінальному провадженні 

почеркознавчої експертизи, якою встановлено, що досліджені підписи 

виконані іншою особою. Рішення суду першої інстанції було обґрунтовано 

пропуском трирічного строку на подання заяви про перегляд судового рішення 

з підстави п. 1 ч. 2 ст. 423 ЦПК України [339]. Натомість, суд апеляційної 

інстанції визнав таке рішення помилковим та задовольнив апеляційну скаргу 

заявника, зазначивши, що з підстави п. 2 ч. 2 ст. 423 ЦПК України, на яку 

насправді посилався заявник, строк на звернення за переглядом 

встановлюється у десять років з дня набрання таким судовим рішенням 

законної сили.  

Водночас Хмельницьким апеляційним судом було проігноровано факт 

того, що заявник на підтвердження вказаної нововиявленої обставини подав 

висновок експерта [201]. Справа мала своє продовження, але врешті суд 

апеляційної інстанції, дійшов правильного висновку про безпідставність 

посилання заявника на передбачену п. 2 ч. 2 ст. 423 ЦПК України підставу, 

оскільки факт фальшивості письмових доказів по справі має бути 

встановлений вироком або ухвалою про закриття кримінального провадження 

та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що набрали законної 

сили; водночас заявником такого судового рішення не надано. Крім цього, 

колегія суддів дійшла до висновку, що суд першої інстанції правильно 

застосував положення процесуального права та обґрунтовано відмовив у 

задоволенні заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами з огляду на пропуск присічного строку на подання заяви [202]. 

Водночас, слід зауважити, що позиція Верховного Суду полягає у 

наданні особі права самостійно та вільно обрати підстави перегляду судового 

рішення. Так, у постанові Касаційного цивільного суду від 21 жовтня 

2020 року наголошується на можливості звернення особи на підставі п. 1 ч. 2 
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ст. 423 ЦПК України у випадку, коли особа посилається на фальшивість 

документу, як на нововиявлену обставину, але не надає вирок або ухвалу про 

закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної 

відповідальності у якості підтвердження такої обставини, оскільки заява 

стосується іншої нововиявленої обставини [182]. 

Неоднозначною є позиція у випадку, коли заявник просить переглянути 

судове рішення на підставі п. 1 ч. 2 ст. 423 ЦПК України, хоча насправді мова 

йде про нововиявлену обставину, передбачену п. 2 ч. 2 ст. 423 ЦПК України. 

Цікавим у цьому аспекті є рішення Волочиського районного суду 

Хмельницької області, який відмовив у відкритті провадження, оскільки 

заявником було порушено трирічний строк на подання заяви на підставі п. 1 

ч. 2 ст. 423 ЦПК України [334]. Водночас суд апеляційної інстанції зазначив, 

що заявник насправді мав на увазі п. 2 ч. 2 ст. 423 ЦПК України, оскільки 

нововиявленою обставиною у справі є встановлення ухвалою суду про 

закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної 

відповідальності факту фальшивості документу [203].  

Таким чином, вказані рішення свідчать про те, що залежно від підстави 

перегляду, заявник має подавати належні докази для їх підтвердження. 

У випадку п. 2 ч. 2 ст. 423 ЦПК України ними можуть бути лише вирок або 

ухвала про закриття кримінального провадження та звільнення особи від 

відповідальності, що набрали законної сили. При цьому, судова практика 

залишає можливість звернення особи за переглядом судового рішення, 

наприклад, у разі підроблення підпису, що може підтверджуватись 

почеркознавчою експертизою, за обставини, визначеної п. 1 ч. 2 ст. 423 

ЦПК України. 

Судова практика щодо перегляду судових рішень у випадку наявності 

такої обставини, як скасування судового рішення, яке стало підставою для 

ухвалення судового рішення, що підлягають перегляду, також не є численною. 

Так, у період протягом 2018–2019 років було загалом подано двісті 
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шістнадцять заяв до судів першої інстанції та шістдесят три до апеляційних 

судів [297]. 

Згідно вказівок постанови Пленуму ВССУ № 4 від 30 березня 2012 року, 

скасоване судове рішення може бути визнано нововиявленою обставиною 

лише тоді, коли суд обґрунтував ухвалене судове рішення скасованим 

рішенням (тобто воно було підставою для ухвалення такого судового рішення) 

або виходив із нього, навіть якщо прямо не посилався на нього на 

підтвердження наявності певних обставин, а також коли наслідком скасування 

судового рішення є інше за змістом вирішення спору. 

Так, як приклад, може бути наведено рішення Орджонікідзевського 

районного суду м. Харкова. Як вбачається із його змісту, заявник звернувся за 

переглядом судового рішення, оскільки апеляційним судом Харківської 

області було скасовано рішення того ж суду, яке стало підставою для 

ухвалення рішення, що, на думку заявника, підлягає перегляду. Посилаючись 

на те, що ухвалене судове рішення про скасування є обґрунтованим і, виходячи 

з преюдиційного зв’язку судових рішень (зокрема, із того, що між рішенням 

існує матеріально-правовий зв’язок, а факти, встановлені в одній із справ, 

мають значення для іншої справи), – суд задовольнив заяву і переглянув 

рішення за такої нововиявленої обставини [253]. 

Іншим прикладом може слугувати постанова Київського апеляційного 

суду від 08 жовтня 2019 року, яку Верховний Суд згодом залишив без змін. 

Апеляційний суд, натомість, відхилив доводи суду першої інстанції щодо 

відмови у заяві про перегляд за нововиявленими обставинами, оскільки серед 

інших підстав для перегляду рішення суду, заявник посилався на скасування 

рішення суду, яке було підставою для ухвалення рішення у справі, про 

перегляд якої просить заявник. Окрім того, він надав відповідні докази 

скасування рішення, а тому судове рішення підлягає перегляду за 

нововиявленою обставиною з підстави п. 3 ч. 2 ст. 423 ЦПК України [198]. 

Верховний Суд, своєю чергою, задовольнив касаційну скаргу на рішення 

суду апеляційної інстанції та наголосив, що оскільки судове рішення, на яке 
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посилається заявник, взято за основу судами першої та апеляційної інстанцій 

під час розгляду справи та ухвалення судових рішень, обставини, встановлені 

у кримінальній справі, враховані судами при оцінці всіх доказів щодо 

визначення розміру відшкодування шкоди, – скасовано, то така підстава для 

перегляду відповідає ознакам нововиявленої обставини [188]. 

Таким чином, було розглянуто судову практику перегляду рішень за 

нововиявленими обставинами. Найбільш неоднозначною є підстава, 

передбачена п. 1 ч. 2 ст. 423 ЦПК України, оскільки така обставина для 

перегляду не потребує обов’язкового встановлення її судовим рішенням. 

Відтак, заявники звертаються із новими доказами, маскуючи їх під 

нововиявлені обставини або посилаються на процесуальні недоліки розгляду 

справи, як на нововиявлені обставини. Судова практика перегляду за інших 

нововиявлених обставин визначається своєю нечисленністю.  

 

 

3.2 Особливості процедури перегляду судових рішень за 

виключними обставинами 

 

Однією із ключових ознак виключних обставин є те, що посилання на 

них повинно бути підтверджено рішенням КСУ або рішення міжнародної 

судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, або рішенням 

національного суду, – залежно від підстави перегляду. Ця визначеність щодо 

виключних обставин зумовлює неможливість безпідставного звернення 

учасників справи за переглядом судових рішень. Однак, такі зловживання 

процесуальними правами існують у практиці перегляду за виключними 

обставинами. Окрім цього, досліджуючи порядок розгляду судами заяв про 

перегляд за виключними обставинами, необхідним є також зазначення 

процедури встановлення тієї чи іншої підстави для перегляду. 

За даними судової статистики серед усіх поданих до суду першої 

інстанції заяв про перегляд за виключними обставинами у період протягом 
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2018–2019 років на підставі п. 1 ч. 3 ст. 423 ЦПК України було подано 19 заяв. 

До судів апеляційної інстанції лише одна заява із вказаної підстави була 

подана у 2019 році. Така нечисленність заяв про перегляд обумовлена 

складністю звернення до Конституційного Суду та самого механізму визнання 

закону, іншого нормативно-правового акта або їх положень 

неконституційними (конституційними). 

Безумовно, інститут конституційної скарги додатково забезпечив 

можливість звернення особи за переглядом судового рішення у порядку 

цивільного судочинства у випадку визнання КСУ неконституційності 

(конституційності) певного нормативно-правового акта, який було 

застосовано судом при вирішенні справи. Порядок визнання 

неконституційності (конституційності) закону, іншого правового акта чи їх 

окремого положення визначається Законом України «Про Конституційний 

Суд України». Із набранням чинності вказаним законом, процедура перевірки 

на відповідність Конституції України (конституційність) закону (його окремих 

положень), що застосований в остаточному судовому рішенні, та визнання 

його неконституційним виглядає наступним чином.  

Відповідно до ст. 55 Закону України «Про Конституційний Суд 

України», конституційна скарга визначена як подане до КСУ письмове 

клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України 

(конституційність) закону України (його окремих положень), що застосований 

в остаточному судовому рішенні у справі суб’єкта права на конституційну 

скаргу. При цьому, до суб'єктів права на конституційну скаргу відносяться 

громадяни України, іноземці, особи без громадянства, а також юридичні особи 

приватного права (ст. 56 Закону України «Про Конституційний Суд України»). 

Зміст конституційної скарги, окрім загальної інформації про суб’єктів 

звернення, має складати короткий виклад остаточного судового рішення, в 

якому застосовувались відповідні положення закону; опис перебігу розгляду 

відповідної справи в суді, конкретні положення закону України, які належить 

перевірити на відповідність Конституції України, а також відповідні 
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положення Конституції України, на відповідність яким належить перевірити 

закон України; обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону 

України (його окремих положень) із зазначенням того, яке саме з гарантованих 

Конституцією України прав людини, на думку скаржника, зазнало порушення 

внаслідок застосування закону. До скарги додаються копії документів і 

матеріалів на які посилається суб’єкт звернення, а також копія остаточного 

судового рішення у справі, засвідчена судом, який його ухвалив. Підписується 

конституційна скарга відповідно до загальних положень: фізичною особою 

особисто або уповноваженою на це особою, представником юридичної особи 

або дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров’я або фізичною вадою не 

має змоги підписати скаргу особисто. 

Порядок прийняття звернень до КСУ здійснюється у декілька етапів. 

При попередній перевірці заяв Секретаріат здійснює перевірку конституційну 

скаргу на предмет відповідності закону формі, встановленій законом. Якщо 

встановлено невідповідність, керівник Секретаріату повертає її суб’єкту права 

на конституційну скаргу, що не перешкоджає повторному зверненню цього 

суб’єкта до КСУ (ст. 57 Закону України «Про Конституційний Суд України»). 

Окрім загальних вимог до конституційної скарги, існують також 

особливості стосовно її прийнятності, що визначаються наступними умовами: 

вичерпано всі національні засоби юридичного захисту; з дня набрання 

законної сили остаточним судовим рішенням, у якому застосовано закон 

України (його окремі положення), сплинуло не більше трьох місяців. При 

цьому, якщо суб’єкт права на конституційну скаргу пропустив строк 

звернення, оскільки не отримав повний текст судового рішення, він має право 

клопотати про поновлення пропущеного строку. Також слід зазначити, що 

допускається виключність прийняття конституційної скарги, якщо КСУ 

визнає її розгляд необхідним із мотивів суспільного інтересу. 

На наступному етапі конституційна скарга розглядається у колегіях, де 

суддя-доповідач вивчає порушені у зверненні питання і готує матеріали на 

розгляд. Також до його повноважень входить вирішення питання стосовно 
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того, хто буде розглядати конституційну скаргу. Так, залежно від складності 

справи і суспільного інтересу, розгляд конституційної скарги здійснюється 

Сенатом або Великою палатою (якщо виникає необхідність у тлумаченні 

Конституції України або якщо вирішене питання може спричинити 

несумісність із юридичними позиціями, встановленим КСУ раніше).  

Після вказаного слідує етап відкриття конституційного провадження у 

справі за конституційною скаргою. Вирішення питання стосовно відкриття або 

відмови у відкритті провадження має бути вирішено не пізніше одного місяця 

з дня визначення судді-доповідача. Розгляд здійснюється на засіданнях та 

пленарних засіданнях Сенату. Строк конституційного провадження 

обчислюється з дня постановлення ухвали про відкриття провадження у справі 

і загалом не має перевищувати шість місяців. При цьому, слід зазначити, що 

конституційні скарги, які стосуються того самого питання або 

взаємопов’язаних питань, що перебувають у конституційному провадженні 

різних сенатів або у конституційному провадженні Сенату та Великої палати, 

можуть бути об’єднані Великою палатою шляхом прийняття ухвали про їх 

об’єднання в одне конституційне провадження.  

Особливістю розгляду конституційної скарги є те, що при її розгляді, 

Велика палата з власної ініціативи, у виняткових випадках аби запобігти 

незворотнім наслідкам, що можуть настати у зв’язку з виконанням 

остаточного судового рішення, може вжити заходи забезпечення 

конституційної скарги, видавши забезпечувальний наказ, що згідно ч. 1 ст. 78 

Закону України «Про Конституційний Суд України» є виконавчим 

документом. Забезпечувальний наказ встановлює тимчасову заборону 

вчиняти певну дію та втрачає чинність із дня ухвалення рішення або 

постановлення ухвали про закриття конституційного провадження у справі. За 

результатами розгляду конституційної скарги ухвалюється рішення.  

Відтак, після проходження описаної процедури та у випадку 

встановлення рішенням КСУ неконституційності, учасник справи може 
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звернутись за переглядом судового рішення за такої виключної обставини у 

цивільному процесі [133, с. 34].  

Аналізуючи деякі судові справи, можна дійти висновку, що учасники 

справи звертаються до КСУ щодо встановлення конституційності певних норм 

з метою подальшого перегляду судового рішення та вирішення справи на «їх 

користь». Так, показовим є рішення КСУ щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) положень частини третьої статті 40 Кодексу 

законів про працю України № 6-р(ІІ)/2019 від 04 вересня 2019 року [247], яке 

загалом неодноразово було згадуване у постановах Верховного Суду в 

аспектах неоднакового застосування законодавства [183; 176; 179].  

Скаржниці у вказаній справі суд першої інстанції відмовив у задоволенні 

позовних вимог про поновлення на роботі, що було у подальшому підтримано 

судами апеляційної та касаційної інстанцій. Після встановлення 

конституційності положень ст. 40 Кодексу законів про працю України, 

позивач згодом подала до Апеляційного суду Запорізької області заяву про 

перегляд судового рішення за виключними обставинами. Ухвала про відмову 

у перегляді від 01 вересня 2020 року мотивована тим, що рішення, про 

перегляд якого просить заявник, є таким, що прийнято у справі, провадження 

по якому підлягало закриттю з огляду на підставі ст. 255 ЦПК України, тобто 

за наявності такого, що набрало законної сили, рішення суду ухваленого з 

приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих 

самих підстав. З огляду на це, суд дійшов висновку про відсутність виключної 

обставини, передбаченої п. 1 ч. 3 ст. 423 ЦПК України [338]. 

Водночас, враховуючи вказане рішення КСУ, а також остаточну 

позицію ВП ВС від 15 вересня 2020 року у справі № 205/4196/18 [172] щодо 

утвердження судової практики з окресленого питання, було переглянуто за 

виключними обставинами постанову Верховного Суду у складі колегії суддів 

Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 30 січня 

2019 року [177]. Водночас таке посилання на висновок КСУ щодо поширення 

на усі трудові правовідносини частини третьої статті 40 КЗпП України радше 
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стосується тлумачення і подальшого усталення єдності судової практики, аніж 

визнанням цього положення неконституційним та подальшу необхідність 

перегляду судового рішення за виключними обставинами. 

Існують також інші приклади перегляду за цієї підстави. Наприклад, 

ухвалою Дніпровського апеляційного суду відмовлено у задоволенні заяви про 

перегляд судового рішення за виключними обставинами. Суд звернув увагу на 

те, що рішення КСУ, як підстава для перегляду, має впливати на вирішення 

спору за позовом заявника. Так, оскільки рішення КСУ від 18 лютого 

2020 року щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

положень розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 

«Про судоустрій та статус суддів» від 02 червня 2016 року № 1402-VIII 

стосується не норм трудового законодавства, які стали основою для ухвалення 

рішення, про перегляд якого просить заявник, то воно не може бути підставою 

для скасування рішення й ухвалення нового рішення чи його зміни за 

виключними обставинами [336]. 

На вказане рішення було подано апеляційну, а згодом і касаційну скаргу, 

проте позиція судів залишалась незмінною та полягала у тому, що у відкритті 

провадження за вказаної виключної обставини слід відмовити, оскільки вона 

жодним чином не впливає на вирішення спору за його позовом та не є 

підставою для скасування судового рішення й ухвалення нового рішення чи 

його зміни за виключними обставинами. При цьому, ВС підтвердив, що для 

перегляду за підстави, закріпленої п. 1 ч. 3 ст. 423 ЦПК України, рішення КСУ 

має безпосередньо стосуватись спірних відносин, визначених у рішення, про 

перегляд якого просить заявник.  

Процедура перегляду за такою виключною обставиною, як встановлення 

міжнародною судовою установою порушення Україною міжнародних 

зобов’язань при розгляді справи, з огляду на значущість рішень міжнародних 

судових установ для України, має найбільше особливостей: повноваження 

розглядати справу належить Великій Палаті Верховного Суду; особа може 

подати клопотання про витребування копії рішення міжнародної судової 
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установи, яке суд має розглянути невідкладно після відкриття провадження у 

справі; за наслідками розгляду заяви ухвалюється постанова.  

Так, вважаючи, що при розгляді справи, було порушено положення 

Конвенції, особа може звернутись із заявою до ЄСПЛ, якщо було використано 

усі внутрішні засоби юридичного захисту, а також впродовж шести місяців від 

дати постановлення остаточного рішення на національному рівні (ст. 35 

Конвенції). Заява заповнюється у відповідному формулярі із зазначенням, 

зокрема, стислого викладу фактів, стислого викладу стверджуваного 

порушення (порушень) Конвенції та відповідних аргументів, підтвердження 

про дотримання заявником критеріїв прийнятності, предмет заяви, а також 

додати копії будь-яких відповідних документів, зокрема судових чи несудових 

рішень стосовно предмета заяви (ст. 47 Регламенту ЄСПЛ [239]). 

ЄСПЛ розглядає справу разом з представниками сторін та у відповідних 

випадках встановлює порушення положень Конвенції. Із набрання рішенням 

остаточності, здійснюється його опублікування на офіційному сайті ЄСПЛ в 

електронній базі «Hudoc» [384], а Секретаріат ЄСПЛ листом повідомляє 

заявника про набуття рішенням ЄСПЛ статусу остаточного. Воно спершу 

направляється із супровідними листом до Комітету Міністрів Ради Європи, 

який після обговорення виконання державою-відповідачем рішення, передає 

його представнику держави-відповідача, вказавши, що від держави очікується 

інформація про своєчасне виконання рішення ЄСПЛ [228]. 

Значні повноваження щодо контролю за виконанням додаткових заходів 

індивідуального характеру покладаються на орган представництва, який 

протягом десяти днів від дня одержання повідомлення про набуття рішенням 

статусу остаточного надсилає заявнику повідомлення із роз’ясненням його 

права порушити провадження про перегляд справи; а також повідомляє 

органи, які є відповідальними за виконання передбачених у рішенні 

додаткових заходів індивідуального характеру про зміст, порядок і строки 

виконання цих заходів. Відповідно до постанови КМУ «Про заходи щодо 

реалізації Закону України “Про виконання рішень та застосування практики 
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Європейського суду з прав людини”» таким органом є Міністерство 

юстиції [223]. 

Пройшовши відповідну процедуру встановлення порушень Україною 

міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом, особа може звернутись 

за переглядом судового рішення за виключними обставинами  [134, с. 54]. 

Проте, слід зауважити, що можливість перегляду за цієї підстави не є 

безумовною. 

Велика Палата Верховного Суду акцентує увагу на тому, що повторний 

розгляд справи судом, включаючи відновлення провадження у справі, 

можливий, якщо у рішенні ЄСПЛ, ухваленому на користь заявника, визнано 

порушення Україною зобов'язань за Конвенцією при вирішенні судом на 

національному рівні тієї справи, в якій ухвалене судове рішення, про перегляд 

якого просить заявник. При цьому, у рішенні ЄСПЛ може бути прямо вказано 

на необхідність вжиття державою додаткових заходів індивідуального 

характер чи з самого рішення ЄСПЛ можна зробити висновок про необхідність 

відновлення настільки, наскільки це можливо, попереднього юридичного 

стану, який особа мала до порушення Конвенції, шляхом повторного розгляду 

її справи судом [175]. 

Так, ухвалою Великої Палати Верховного Суду від 03 березня 2020 року 

заявнику було відмовлено у перегляді судового рішення за виключними 

обставинами. Суд обґрунтував таке рішення, враховуючи характер 

констатованих ЄСПЛ порушень Україною зобов`язань за Конвенцією та 

присуджену ним справедливу сатисфакцію. ВП ВС вважає, що повторний 

розгляд справи не може у цьому випадку відновити порушені права заявника 

на розгляд справи впродовж розумного строку та на ефективний засіб 

юридичного захисту від надмірної тривалості розгляду справи, та закрив 

провадження у справі [165]. 

Окрім особливостей, які взяті суто із процесуальних норм, доцільно 

виокремити також ті, які визначені судовою практикою ВП ВС. Зокрема, у 

деяких справах визначено, що судові рішення, постановлені національними 
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судами, підлягають перегляду за виключними обставинами у зв’язку з 

установленням міжнародною установою, юрисдикція якої визнана Україною, 

порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом 

лише за наявності наступних умов: судові рішення національних судів 

України є такими, якими закінчено розгляд справи або які унеможливлюють 

судовий розгляд; ці рішення національних судів України набрали законної 

сили; наявність рішення міжнародної установи, юрисдикція якої визнана 

Україною; у такому рішенні міжнародної установи констатовано порушення 

Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом; у такому 

рішенні міжнародної установи зазначено про порушення національними 

судами при розгляді справи гарантованих Конвенцією прав заявника, тобто 

порушення норм права до ухвалення чи при ухваленні рішення, яким було 

вирішено спір по суті чи закрито провадження у справі, залишено заяву без 

розгляду або відмовлено у відкритті провадження, а саме у суді першої, 

апеляційної та, за наявності, касаційної інстанцій чи при здійсненні судового 

контролю за виконанням судових рішень; у такому рішенні міжнародної 

установи (рішенні ЄСПЛ) має бути зазначено чи з його змісту можна зробити 

висновок про необхідність вжиття додаткових заходів індивідуального 

характеру для відновлення попереднього юридичного стану заявника; таке 

відновлення попереднього юридичного стану заявника можливе шляхом 

повторного розгляду справи судом, включаючи відновлення провадження у 

справі [168]. 

Також, у низці рішень вказано, що не може застосовуватися, як захід 

індивідуального характеру на виконання рішення ЄСПЛ, перегляд судових 

рішень за виключними обставинами за п. 2 ч. 3 ст. 423 ЦПК України у 

випадках, якщо встановлені ЄСПЛ порушення Україною міжнародних 

зобов`язань: можуть бути усунуті лише шляхом вжиття заходів загального 

характеру; не стосуються особи, яка подала заяву про перегляд судових 

рішень; не стосуються справи, про перегляд судового рішення в якій подана 
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заява; стосуються лише тривалості розгляду даної справи чи тривалості 

невиконання ухвалених у ній судових рішень [174; 170; 169]. 

Ухвалою від 07 червня 2018 року про залишення заяви про перегляд за 

виключними обставинами без руху, Велика Палата вказує на те, що заявником 

не зазначено про рішення міжнародної судової установи, а також те, що 

підставою для перегляду не можуть бути загальні «кричущі та грубі 

порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 року та судової практики Європейського суду з прав людини». Тобто, ще 

раз акцентовано увагу на те, що рішення Європейського суду з прав людини 

повинно бути ухвалено у справі стосовно учасника у справі та конкретного 

судового рішення, про перегляд якої подано заяву [324]. 

Так само, ВП ВС закрила провадження за виключними обставинами, 

оскільки встановила, що судові рішення у цивільній справі, про перегляд яких 

просить заявник, не були предметом розгляду в ЄСПЛ. Це, своєю чергою, 

виключає встановлення міжнародною судовою установою, порушення 

Україною міжнародних зобов’язань у розумінні п. 2 ч. 3 ст. 423 ЦПК України. 

Хоча листом від 12 жовтня 2017 року ЄСПЛ у відповідь на звернення 

заявника, повідомила про те, що заяви у справі «Бурмич та інші проти 

України» (заява № 46852/13 та ін.), а також заяви, вказані у додатках до цього 

рішення, у тому числі і його заява (№ 3840/07), є частиною процедури 

виконання пілотного рішення по справі «Іванов проти України». Так, ЄСПЛ 

вирішив, що відшкодування за системну проблему, встановлену в рішенні по 

цій справі, має бути надано в рамках процедури виконання під наглядом 

Комітету Міністрів та приєднав його заяву до справи «Бурмич та інших проти 

України». Водночас Уповноважений у справах ЄСПЛ повідомив, що заявник 

подав до ЄСПЛ заяву № 3840/07 про порушення судами положень Конвенції 

в іншій цивільній справі [322]. 

До речі, свого часу вирішення ЄСПЛ справи «Бурмич та інші проти 

України» стало своєрідним зверненням уваги до проблеми виконання рішень 

в Україні, яка й досі продовжує мати системний та загальний характер. 
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Оскільки скарг щодо тривалості виконання рішень було багато, ЄСПЛ, 

керуючись Правилом 42 Регламенту, об’єднав такі заяви в одне провадження 

і тут мова йде саме про вжиття заходів загального характеру [239].  

Окремо слід зазначити, що іноді справа передається ВП ВС на новий 

розгляд до суду першої інстанції. Так, у постанові від 12 березня 2019 року 

такі дії аргументовані тим, що суд, в силу своїх повноважень, не може всебічно 

й повно дослідити обставини справи як суд першої інстанції. І, з огляду на 

загальні положення стосовно доказування, судове рішення у справі підлягає 

скасуванню з передачею справи на новий розгляд до суду першої 

інстанції [171]. 

Перегляд за підстави п. 3 ч. 3 ст. 423 ЦПК України майже не 

відбувається. Так, тільки до суду першої інстанції у 2018 році було подано 

одну заяву [70]. Це здебільшого обумовлено особливостями притягнення 

суддів до кримінальної відповідальності. За статистикою Вищої Ради 

Правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності у 

2019 році було тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя 10 суддів, 

що, своєю чергою, свідчить про незначний відсоток суддів, що набувають 

статусу підозрюваних або обвинувачених у кримінальних справах [232]. 

Таким чином, проаналізовано перегляд судових рішень за виключними 

обставинами у цивільному процесі України з огляду на судову практику. 

Також було визначено особливості процедур щодо передумов звернення осіб 

із заявою про перегляд судового рішення, зокрема порядок звернення особи до 

КСУ або до ЄСПЛ, набрання судовим рішенням по іншій справі законної сили, 

що може бути підставою для перегляду судового рішення за виключними 

обставинами. Окрім цього, враховуючи позиції національних судів, було 

розглянуто умови перегляду за виключними обставинами, визначеними ч. 3 

ст. 423 ЦПК України. 
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3.3 Сучасний стан та шляхи вдосконалення перегляду судових 

рішень за нововиявленими або виключними обставинами у цивільному 

процесі України 

 

Аналізуючи судову практику перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами, поряд із особливостями, 

обумовленими тієї чи іншою підставою для перегляду, левова частка відмов у 

прийнятті заяв про перегляд стосуються порушень загальних положень 

цивільного процесуального законодавства. Це стосується строків, оформлення 

заяв про перегляд, суб’єктів подання, неправильного визначення належного 

складу суду чи судового рішення, яке підлягає перегляду. 

Наприклад, розповсюдженими є випадки неналежного оформлення заяв 

про перегляд за нововиявленими або виключними обставинами. Зокрема, 

часто заявники недостатньо обґрунтовують підстави звернення, при цьому, не 

вказують конкретні нововиявлені або виключні обставини, дату їх відкриття 

або встановлення [350; 321], а також не надають докази, що підтверджують 

наявність нововиявлених або виключних обставин [344; 345]. У таких 

випадках суд має постановити ухвалу про залишення заяви без руху та надати 

строк для усунення недоліків заяви про перегляд за нововиявленими або 

виключними обставинами. За умови неподання заяви про усунення недоліків, 

суд повертає заяву про перегляд. 

Є приклади, коли заявники неправильно визначають уповноважений на 

перегляд суд. Так, у справі № 530/1865/16-ц, Велика Палата Верховного Суду 

нагадує положення ч. 2 ст. 425 ЦПК України про те, що заява про перегляд 

судових рішень судів апеляційної і касаційної інстанцій за нововиявленими 

або виключними обставинами, якими змінено або скасовано судове рішення, 

подається до суду тієї інстанції, яким змінено або ухвалено нове судове 

рішення. Враховуючи те, що постановою Великої Палати Верховного Суду у 

справі, не змінювались та не скасовувались рішення судів першої та 
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апеляційної інстанцій, вона не може бути предметом перегляду Великою 

Палатою Верховного Суду за нововиявленими обставинами [323].  

У вказаному випадку заява про перегляд має повертатись заявнику для 

подальшого звернення за переглядом до належного суду. Водночас є 

неправомірні випадки постановлення ухвали про відмову у задоволенні заяви 

з підстави неналежності суду [327]. Оскільки це є перешкодою для повторного 

звернення особи за переглядом за нововиявленими або виключними 

обставинами, така відмова є порушенням процесуальних норм та права особи 

на справедливий суд. 

Так само, суди залишають заяви без розгляду заяви, що подані після 

порушення строку, визначеного ч. 1 ст. 427 ЦПК України. При цьому особа 

може подати клопотання про поновлення процесуального строку. У такому 

випадку суди вирішують питання про поважність причин пропуску такого 

строку. Розглядаючи касаційну скаргу на рішення про відмову у поновленні 

строків для подання заяви за нововиявленими обставинами, Верховний Суд 

погодився із судами попередніх інстанцій, аргументувавши це тим, що 

посилання заявника на вимушене очікування рішення Верховного Суду (як 

обставина «безперебійної сили»), з метою залучення інтернет-магазину у 

якості співвідповідача у справі, не є поважною причиною для поновлення 

строку [330].  

Водночас, порушення загальних строків, встановлених ч. 2 ст. 427 

ЦПК України, є численною підставою для відмови у відкритті провадження за 

нововиявленими або виключними обставинами. Наприклад, Чернігівський 

апеляційний суд погодився із судом першої інстанції у частині відмови 

перегляду рішення Щорського районного суду від 12 січня 2016 року, 

оскільки воно набрало законної сили 01 лютого 2016 року, а із заявою про 

перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами заявник 

звернувся 24 квітня 2019 року, тобто за межами трирічного строку, 

встановленого ч. 2 ст. 424 ЦПК України [204]. У таких випадках, суди 
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наголошують на присічному загальному процесуальному строку на звернення 

за переглядом та відповідній неможливості його поновлення.  

Суди також звертають увагу на необхідність чіткого розуміння підстави 

перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами 

та відповідного визначення процесуального строку. Наприклад, 

Житомирський апеляційний суд звертає увагу, що при поданні заяви про 

перегляд рішення за нововиявленими обставинами на підставі п. 1 ч. 2 ст. 423 

ЦПК України, строк подання заяви рахується з дня коли особа дізналася або 

могла дізнатися про існування обставин, що стали підставою для перегляду 

судового рішення, таким чином, не погоджуючись із доводами апеляційної 

скарги про те, що відповідний строк має відраховуватись з дня набрання 

законної сили ухвали суду в іншій справі, яка була підставою для 

перегляду [196]. 

Існує практика порушень судами процесуальних норм щодо визначення 

складу суду. Так, суддя Оболонського районного суду міста Києва 

одноособово здійснював перегляд судового рішення за виключними 

обставинами, визначених пунктами 1 та 3 ч. 3 ст. 423 ЦПК України [343]. Хоча 

заявник звертався за переглядом на цих підставах, суд апеляційної інстанції 

неправомірно залишив без задоволення апеляційну скаргу, мотивувавши це 

тим, що ч. 9 ст. 34 ЦПК України визначено перегляд рішення суду за 

виключними обставинами колегією суддів з трьох чи більше непарної 

кількості суддів лише з підстав, визначених пунктами 1 та 3 ч. 3 ст. 423 

ЦПК України [199]. 

На противагу вказаному, доцільно навести позитивну практику щодо 

визначення складу суду у випадку повторної участі судді. Так, керуючись 

нормами ст. 39 ЦПК України, судді Дніпровського апеляційного суду взяли 

самовідвід, оскільки суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді 

апеляційної інстанції, не може брати участь у розгляді заяви про перегляд 

судового рішення за виключними обставинами (відповідно до ч. 6 ст. 37 

ЦПК України) [337].  
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До загальних проблем у судовій практиці з перегляду рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами слід також віднести питання 

щодо справ, у яких особи звертаються із заявами на підставі тих обставин, які 

у розумінні законодавства не відповідають ознакам нововиявлених або 

виключних обставин. Так, виникають проблеми при визначенні етапів 

проваджень за нововиявленими або виключними обставинами.  

Наприклад, Постановою Житомирського апеляційного суду від 

30 жовтня 2018 року визначено, що суд першої інстанції до відкриття 

провадження у справі та без дотримання порядку розгляду заяви про перегляд 

рішення за виключними обставинами, надав правову оцінку наведеним 

заявником обставинам, що не узгоджується з вимогами цивільного 

процесуального законодавства. Апеляційний суд обґрунтовував свою позицію 

тим, що порядок вирішення питання щодо відкриття провадження за 

нововиявленими або виключними обставинами регламентований ст. 427 ЦПК 

України, відповідно до якої не передбачено можливості відмови у відкритті 

провадження у справі з тих підстав, що наведені заявником обставини не є 

виключними. При цьому, правова оцінка зазначених у заяві обставин й 

вирішення питання щодо наявності або відсутності підстав для перегляду 

судового рішення за правилами глави 3 розділу V ЦПК України здійснюється 

судом виключно після відкриття провадження при розгляді заяви, коли суд 

вправі обґрунтувати свій висновок щодо перегляду рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами в межах повноважень, 

передбачених ч. 3 ст. 429 ЦПК України [197]. 

І хоча ч. 3 ст. 429 ЦПК України не визначає повноважень щодо 

особливостей встановлення нововиявлених або виключних обставин та 

подальший розгляд справи з їх урахуванням, з позицією Житомирського 

апеляційного суду важко не погодитись: навіть якщо особа, що звертається із 

заявою, визначає нововиявленими або виключними обставинами зовсім інші 

підстави для перегляду, суд має спершу відкрити провадження за 
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нововиявленими або виключними обставинами, а вже потім вирішувати 

питання про їх наявність або відсутність.  

Випадки відмови у відкритті провадження за нововиявленими або 

виключними обставинами за такої підстави непоодинокі. Дійсно, досить часто 

заявники наводять нововиявлені або виключні обставини, далекі від їх 

правових ознак. Однак, водночас є законодавчі вимоги ст. 427 ЦПК України, 

які визначають, що вирішуючи питання про відкриття провадження за 

нововиявленими або виключними обставинами, суд має перевіряти суто 

формальні вимоги до заяви про перегляд судового рішення.  

Аналізуючи процесуальні питання оскарження судових рішень, 

ухвалених за результатами перегляду за нововиявленими або виключними 

обставинами, слід зауважити про неоднозначність судової практики стосовно 

цього питання до недавнього часу.  

Так, незважаючи на ч. 7 ст. 429 ЦПК України, норма якої встановлює, 

що такі рішення можуть бути переглянуті на загальних підставах, суди 

відмовляли в апеляційному або касаційному оскарженнях, оскільки ухвала про 

відмову в задоволенні заяви про перегляд ухвали за нововиявленими або 

виключними обставинами не містились у переліку ухвал, що підлягають 

оскарженню в апеляційному порядку (ч. 1 ст. 353 ЦПК України) та 

касаційному порядку (ч. 1 ст. 389 ЦПК України) [328; 329]. Водночас 

касаційною інстанцією господарської юрисдикції здійснювався перегляд 

ухвал про відмову у задоволенні заяв про перегляд за нововиявленими або 

виключними обставинами на загальних підставах, що свідчило про 

неоднозначність судової практики [180].  

Враховуючи це, ВП ВС ухвалила рішення щодо вирішення цієї правової 

проблеми. Так, у постанові від 05 червня 2019 року у справі № 760/20599/15-ц 

вказано, що відсутність у статтях 353 та 389 ЦПК України вказівки щодо 

апеляційного та касаційного оскарження ухвал, які приймаються за 

результатами перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами, не 

можна розцінювати як обмеження права на відповідне оскарження таких ухвал 
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усупереч положенням Конституції України, основним засадам (принципам) 

цивільного судочинства за наявності відповідного законодавчого 

регулювання, викладеного у спеціальній процесуальній нормі [167]. 

Існувала також інша позиція, викладена в окремій думці до вказаного 

рішення. Вона обґрунтовувалась тим, що недоцільно здійснювати 

неодноразову перевірку фактичних обставин на предмет їх відповідності 

ознакам нововиявлених або виключних. Із огляду на це, на повноваження судів 

вищих інстанцій, а також враховуючи принцип правової визначеності, ВП ВС 

мала б дійти висновку, що ухвала про відмову у задоволенні заяви про 

перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами 

не підлягає перегляду ні в апеляційному, ні в касаційному порядках [149]. 

Остаточно вирішило це питання законодавче врегулювання вказаної 

прогалини, що можна назвати позитивним кроком, оскільки законодавець 

прийняв позицію загальних принципів (засад) здійснення цивільного 

судочинства. Так, Законом України «Про внесення змін до Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 

України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо 

вдосконалення порядку розгляду судових справ» № 460-IX від 15 січня 

2020 року було внесено зміни, які однозначно закріпили можливість 

оскарження ухвал про відмову в задоволенні заяви про перегляд судового 

рішення за нововиявленими або виключними обставинами в апеляційному та 

касаційному порядках [215].  

Насамкінець, доцільно навести декілька прикладів судової практики 

щодо повороту виконання судового рішення внаслідок перегляду за 

нововиявленими або виключними обставинами. Так, із процесуальних норм 

виходить, що заява про поворот виконання може бути поданою разом із заявою 

про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами. При цьому, суд обов’язково повинен вирішити обидва питання.  

Однак, ухвалою Щорського районного суду Чернігівської області було 

відмовлено у відкритті провадження у справі про перегляд за нововиявленими 
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обставинами, оскільки заявником порушено загальний строк на звернення до 

суду [351]. Погоджуючись із висновками про правомірність такої відмови, 

апеляційний суд звернув увагу, що суд першої інстанції не вирішив питання у 

частині повороту виконання рішення. Направлення на новий розгляд справи у 

цій частині Чернігівський апеляційний суд обґрунтовував тим, що заява про 

поворот виконання рішення має розглядатись, по суті, з перевіркою 

викладених у ній мотивів та врахуванням статей 444–445 ЦПК України [204].  

На противагу вказаній практиці, є позитивне у цьому сенсі рішення 

Київського районного суду Харківської області, у якому було розглянуто як 

заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, так і 

заяву про поворот виконання. Останню було розглянуто та відмовлено, 

оскільки заявником не надавались докази на підтвердження того, що рішення 

суду, яке переглядається, було обґрунтовано завідомо неправдивими 

відомостями. Водночас у цьому випадку має місце порушення судом 

процесуальних норм. Так, рішення про перегляд якого йде мова, ухвалено від 

21 липня 2011 року, а заявник звернувся до суду лише 17 жовтня 2020 року, 

тобто у порушення трирічного строку. Водночас, суд першої інстанції не 

звернув на це уваги та задовольнив заяву про перегляд за нововиявленими 

обставинами, скасувавши відповідне рішення [244]. 

Враховуючи вказані прецеденти, можна зробити висновок про існування 

певних проблем щодо реалізації процесуальних норм загальних інститутів 

цивільного процесуального права. Відповідно до Звіту про результати 

діяльності Уповноваженого у справах ЄСПЛ за 2019 рік, основними 

проблемами, що призвели до констатації Європейським судом порушення у 

сфері здійснення цивільного судочинства є, зокрема: надмірна тривалість 

проваджень; недоліки судової практики, що призводять до порушення права 

особи на справедливий судовий розгляд; колізії та прогалини законодавства, 

тлумачення судами правових норм [231]. 

Так, О. С. Ткачук зауважує, що для модернізації правосуддя та 

забезпечення його ефективності важливим є методологічні основи та 
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орієнтація на формалізм цивільного процесу [311, с. 526–527]. Це засвідчує 

необхідність постійного оновлення законодавства щодо здійснення тих чи 

інших цивільних процесуальних процедур.  

Досліджуючи судову практику перегляду за нововиявленими або 

виключними обставинами, видається, що зміни до цивільного процесуального 

законодавства, запропоновані у межах цього дослідження, дозволять 

покращити процедуру перегляду. Так, закріплення у ст. 14 Закону України 

«Про судоустрій та статус суддів» формулювання ч. 2 такого змісту: 

«Учасники справи, яка є предметом судового розгляду, та інші особи мають 

право на перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами, у випадках та у порядку, встановлених законом» та у ч. 3 ст. 2 

ЦПК України формулювання «забезпечення права на перегляд судового 

рішення за нововиявленими або виключними обставинами у випадках, 

встановлених законом», дозволить утвердити перегляд як одну із основних 

засад (принципів) цивільного судочинства, що необхідно у розумінні 

перегляду за нововиявленими або виключними обставинами як елемента 

права на справедливий суд та гарантію здійснення належного цивільного 

судочинства. 

Своєю чергою, включення до ЦПК України окремого розділу під назвою 

«Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами» 

забезпечить розуміння того, що такий перегляд є самостійним видом 

провадження, незалежним від апеляційного та касаційного оскарження.  

Окрім цього, запропоновано зміни, які дозволяють унеможливити 

звуження права на справедливий суд в розумінні ст. 6 Конвенції. Так, було 

обґрунтовано зміни, що стосуються судового рішення як об’єкта перегляду, до 

якого слід включити всі види судових рішень, які набрали законної сили і 

якими закінчено розгляд справи. Також необхідним є включення до суб’єктів 

подання заяви про перегляд осіб, які не брали участі у справі, якщо суд 

вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки після 
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апеляційного та або касаційного оскарження рішення, про перегляд якої 

просить заявник.  

Інший, від встановленого чинним цивільним процесуальним 

законодавством, поділ обставини на нововиявлені та виключні, в основу якого 

покладено судове рішення, дозволить уникнути на практиці проблем, що 

виникають у сфері доказування підстав для перегляду. Окрім того, це також 

забезпечить чітке розуміння правової природи кожної із обставин, а відтак, 

зменшить випадки зловживання процесуальними правами та звернення осіб із 

заявою про перегляд судового рішення за неналежних підстав.  

Такі зміни можуть стати позитивним кроком на шляху утвердження 

міжнародних стандартів здійснення судочинства, а також забезпечення 

ефективності вирішення і розгляду цивільних справ. Разом із тим, дослідження 

і подальший аналіз усіх інститутів цивільного процесуального права, як 

взаємопов’язаних та взаємозалежних категорій, на доктринальному рівні, 

широке обговорення науковцями та практиками окреслених тем, дозволить 

покращити їх реалізацію, що також матиме наслідком підвищення рівня 

здійснення цивільного судочинства в Україні. 

Зміни, запроваджені у процесуальні кодекси Законом України «Про 

внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 

Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 

судочинства України та інших законодавчих актів», мали та продовжують 

мати певні суперечності щодо доцільності введення окремих інститутів у 

цивільний процес, зокрема інституту перегляду судових рішень за 

виключними обставинами. Водночас, досліджуючи провадження за 

нововиявленими або виключними обставинами, правову природу кожної із 

підстав перегляду судового рішення, що набрало законної сили, і необхідність 

їх розділення, вбачається, що такі зміни є актуальними відповідно до 

соціально-політичних змін у країні та необхідності забезпечення міжнародних 

стандартів судочинства.  
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Законодавчі зміни щодо перегляду за нововиявленими або виключними 

обставинами також є позитивним кроком з точки зору уніфікації процедури 

перегляду, оскільки Законом України «Про внесення змін до Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 

України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 

законодавчих актів» встановлено процедуру перегляду за нововиявленими або 

виключними обставинами, що майже не відрізнялась одна від одної у 

цивільному, господарському та адміністративному судочинствах. Вченими 

уніфікація у праві визначається як процес усунення розбіжностей та прогалин, 

надання одноманітності правовому регулюванню подібних або близьких видів 

суспільних відносин [376, с. 215].  

Аналізуючи різні аргументи науковців та оглядаючи судову практику, 

можна погодитись, що уніфікація процесуальних норм дозволить усунити 

колізії, забезпечити їх внутрішню узгодженість, процедури розгляду та 

вирішення справ, а також єдність термінології, що дозволить дотримуватись 

однозначного тлумачення процесуальних норм [139, с. 128].  

Деякими представниками процесуальної науки цивільного, 

господарського та адміністративного права висловлювалась думка стосовно 

необхідності створення єдиного процесуального кодексу, що одноманітно 

врегулював би процеси із позовного провадження, в основу якого покладено 

спірні правовідносини [37, с. 72–75; 16, с. 95–106; 311, с. 448–449]. Існування 

протилежного підходу обумовлено необхідністю для забезпечення права на 

справедливий суд різних процесуальних форм, з огляду на специфіку спірних 

правовідносин [80, с. 80–85; 16, с. 95–106]. 

Розділяючи останнє, варто зазначити, що уніфікація процесуальних 

норм, які регулюють перегляд судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами у цивільному, господарському та 

адміністративному судочинстві, слід вважати доцільним кроком законодавця. 

Проте, враховуючи особливості правовідносин, які підлягають вирішенню, все 

ж необхідним є розділення процесуальних норм залежно від предметної 
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юрисдикції. Аргументом щодо такого розділення є не лише специфіка 

матеріальних правовідносин, а й особливості процедур, необхідних для їх 

вирішення, зокрема, у цивільному процесі це не завжди відбувається за 

наявності спору між сторонами.  

Таким чином, розглянуто судову практику перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами, що стосується загальної 

процедури провадження перегляду. Були зазначені проблемні питання судової 

практики та запропоновано їх вирішення шляхом внесення відповідних змін 

до цивільного процесуального законодавства.  

 

 

Висновки до Розділу 3 

 

1. Визначено, що нововиявлена обставина, передбачена п. 1 ч. 2 ст. 423 

ЦПК України, є найчисельнішою підставою для перегляду судових рішень, що 

обумовлено відсутністю законодавчої вказівки щодо обов’язкового її 

підтвердження судовим рішенням, на відміну від інших підстав.  

2. Зазначено, що на рівні судової практики істотність, як ознака 

нововиявлених обставин, є оціночною категорією і визначається залежно від 

обставин і кола фактів, що підлягають встановленню у справі.  

3. Із аналізу рішень ВС зроблено висновок, що головним критерієм 

розмежування нових доказів та доказів, що підтверджують нововиявлені 

обставини, є існування їх на момент розгляду справи. 

4. Встановлено, що перегляд не може відбуватись за нововиявленої 

обставини, визначеної п. 1 ч. 2 ст. 423 ЦПК України, у випадках порушення 

процесуальних норм; зміни судової практики або посилання на 

неоднозначність судової практики; обставини, що носять інформаційно-

консультативний характер, а не вказують на матеріально-правові факти; 

прохання про переоцінку доказів; факт притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності; зміни до положень закону, іншого нормативно-правового 



184 

акта, що було покладено в основу судового рішення, про перегляд якого 

просить заявник.  

5. Аналіз судових рішень з перегляду за підстави, визначеної п. 2 ч. 2 

ст. 423 ЦПК України, свідчить про те, що факти надання завідомо 

неправильного висновку експерта, завідомо неправдивих показань свідка, 

завідомо неправильного перекладу, фальшивості письмових, речових чи 

електронних доказів повинні існувати на момент розгляду справи до 

ухвалення судового рішення.  

6. Встановлено, що згідно судової практики перегляду на підставі п. 3 

ч. 2 ст. 423 ЦПК України, під преюдицією слід розуміти матеріально-правовий 

зв’язок між справами, а також необхідність встановлення значення фактів для 

іншої справи.  

7. Розглянуто загальну процедуру визнання неконституційності 

(конституційності) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, 

застосованого (не застосованого) судом при вирішенні справи як передумови 

для звернення за переглядом судового рішення.  

8. Досліджено, що судова практика виходить із того, що перегляд за 

підстави, визначеної п. 1 ч. 3 ст. 423 ЦПК України, може відбуватись лише у 

випадках, коли рішення КСУ безпосередньо стосується спірних відносин та 

учасників, визначених у судовому рішенні, про перегляд якого просить 

заявник.  

9. Розглянуто загальний порядок звернення до ЄСПЛ як передумову 

звернення за переглядом судового рішення із підстави, визначеної п. 2 ч. 3 

ст. 423 ЦПК України. 

10. При перегляді за виключної обставини, закріпленої п. 2 ч. 3 ст. 423 

ЦПК України, практика національних судів виходить із того, що такий 

перегляд не є безумовним, а може відбуватись за певних умов: у судовому 

рішення міжнародної установи має бути зазначено чи з його змісту можна 

зробити висновок про необхідність вжиття додаткових заходів 

індивідуального характеру для відновлення попереднього юридичного стану 



185 

заявника шляхом повторного розгляду справи судом, включаючи відновлення 

провадження у справі. 

11. На підставі аналізу прецедентів із перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами, було зроблено висновок, що 

подекуди з боку суду мають місце порушення процесуальних норм, які 

стосуються визначення складу суду, уповноваженого на перегляд судового 

рішення, етапів провадження за нововиявленими або виключними 

обставинами. 

12. Враховуючи судову практику, були запропоновані зміни щодо 

процедури перегляду за нововиявленими або виключними обставинами, які 

дозволять забезпечити ефективність перегляду судового рішення, що набрало 

законної сили. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоновано нове вирішення наукового завдання, що виявилось у 

розв’язанні теоретичних та практичних питань перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами у цивільному процесі України. 

1. Встановлено, що перегляд судових рішень був невідомий 

процесуальному праву а ні в Античний період, ні за часів Київської Русі. 

Розвиток суспільних відносин, соціально-економічні, історичні та культурні 

зміни мали і продовжують мати вплив на динаміку цивільного процесу. 

Зокрема, можна простежити, що підстави та процедура перегляду судових 

рішень змінювалась відповідно до розвитку цивільного процесу в історичних 

періодах державності України, серед яких було виділено: часи Київської Русі; 

під владою Речі Посполитої; доба Гетьманщини; під впливом Австрійської 

імперії та Російської імперії відповідно до розділення українських земель; за 

часів радянського права; у період незалежності України. 

2. Визначено, що серед основних джерел права, які регулювали 

процедуру перегляду судових рішень були, зокрема, Статут Великого 

князівства Литовського 1566 року; Український кодекс 1743 року, більш 

відомий під назвою «Права, за якими судиться малоросійський народ»; Статут 

цивільного судочинства 1864 року; Австрійське цивільний процесуальний 

кодекс 1895 року; ЦПК УСРР 1924 року; ЦПК УСРР 1929 року; ЦПК УРСР 

1963 року. 

3. Установлено, що за часів незалежності України, реформування 

цивільного процесу відбувалось у декілька етапів. Відповідно до Концепції 

судово-правої реформи в Україні, затвердженої постановою Верховної Ради 

України від 28 квітня 1992 року, відбулись зміни до процесуальних кодексів, 

враховуючи засади розвитку України, як правової держави. Так, у 

ЦПК України від 2004 року закріплювався апеляційний та касаційний 

перегляди, а також перегляд у зв’язку із нововиявленими та винятковими 
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обставинами. Новий етап реформування судоустрою почався внаслідок 

підписання у 2014 році Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським 

союзом. Як наслідок, було видано Указ Президента «Про стратегію 

реформування судоустрою, судочинства та суміжних інститутів на 2015–

2020 роки», прийнято Законом України «Про забезпечення права на 

справедливий суд», а також Законом України «Про внесення змін до 

Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 

кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 

законодавчих актів» від 03 жовтня 2017 року. Відтак, з’явився перегляд за 

виключними обставинами, у дечому зазнав змін перегляд за нововиявленими 

обставинами. 

4. Визначено, що право на справедливий суд слід розглядати у 

широкому сенсі та включити до елементів його складу усі механізми, які 

дозволяють забезпечити ефективність здійснення судочинства. З огляду на це, 

запропоновано включити до елементів права на справедливий суд, поряд із 

доступом до правосуддя та правом на виконання судових рішень, право на 

перегляд судового рішення, що набрало законної сили. 

5. Обґрунтовано, що право на перегляд судового рішення – передбачена 

нормами цивільного процесуального законодавства міра можливої поведінки 

особи з метою захисту прав, свобод та законних інтересі, що полягає у 

зверненні особи до суду за повторним розглядом судового рішення, що 

набрало законної сили, за наявності підстав та у порядку, передбаченому 

законодавством. 

6. Запропоновано визначити право на перегляд за нововиявленими або 

виключними обставинами однією із гарантій здійснення цивільного 

судочинства, оскільки це механізм забезпечення права особи на справедливий 

суд та спосіб реалізації мети і завдань цивільного судочинства.  

7. Обґрунтовано, що перегляд за нововиявленими або виключними 

обставинами є самостійним інститутом цивільного процесуального права, 

оскільки його можна визначити як сукупність відносно відособлених 
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цивільних процесуальних норм, що регулюють цивільні процесуальні 

відносини з перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними 

обставинами. 

8. Визначено, що правова природа перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами виявляється у трьох ключових 

ознаках: суд, який уповноважений здійснювати перегляд судового рішення; 

об’єкт перегляду; мета перегляду.  

9. Визначено, що судове рішення, як об’єкт перегляду за 

нововиявленими або виключними обставинами, має відповідати двом 

основним умовам: таке судове рішення має бути кінцевим, тобто таким, що 

закінчує розгляд справи; набрання ним законної сили. З огляду на це, 

вмотивовано включення до об’єктів перегляду судового наказу з усіх 

категорій справ. 

10. Обґрунтовано, що метою перегляду за нововиявленими або 

виключними обставинами не може бути визначення та усунення судової 

помилки, оскільки за відсутності нововиявлених або виключних обставин, про 

які стало відомо після набрання законної сили судовим рішенням, воно є 

законним і обґрунтованим, тобто таким, що було ухвалено на підставі повного 

з’ясування обставин справи з огляду на наявні в матеріалах справи докази. 

Встановлено, що виявлення нових обставин не ставить під сумнів законність, 

обґрунтованість ухваленого судом рішення, а лише вказує, що, за наявності і 

враховуючи такі обставини, суд міг вирішити справу по-іншому. 

11. Зазначено, що перегляд за нововиявленими або виключними 

обставинами, з огляду на його сприйняття як відокремленого інституту 

цивільного процесуального права, слід розглядати як самостійне 

провадження, що, своєю чергою, складається із стадій.  

12. Підтримано позицію, висловлену науковцями цивільного 

процесуального права, щодо віднесення перегляду за нововиявленими або 

виключними обставинами в окремий розділ ЦПК України, що аргументовано 
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його самостійністю та незалежністю від апеляційного та касаційного 

проваджень.  

13. Визначено, що з огляду на чинне цивільне процесуальне 

законодавство поняття «нововиявлені обставини» слід розуміти застосовуючи 

широкий підхід, як істотних для справи підстав для перегляду судового 

рішення, про які учаснику справи стало відомо після набрання ним законної 

сили. 

14. Зазначено, що «істотність», як ознака нововиявлених обставин, 

обумовлюється безпосереднім зв’язком такої обставини з матеріалами справи 

і її впливом на мотивувальну та/або резолютивну частину судового рішення, 

що набрало законної сили. Обґрунтовано, що «невідомість», як ознака 

нововиявлених обставин, визначається як така, що встановлює об’єктивну 

неможливість її врахування учасниками справи при розгляді та вирішення 

цивільної справи.  

15. Визначено, що при співвідношенні нововиявленої обставини, 

визначеної п. 1 ч. 2 ст. 423 ЦПК України, та нових доказів слід виходити з 

того, що останні не можуть бути підставою для перегляду як такі, що не 

оцінювались судом стосовно обставин, що входили до предмета доказування 

по справі. Водночас, наявність нововиявленої обставини може бути 

підтверджено новими доказами.  

16. Запропоновано визначення виключних обставин як визначених 

цивільним процесуальним законодавством підстав для перегляду судового 

рішення, що набрало законної сили, сукупність умов щодо яких 

підтверджується судовим рішенням. Визначено ознаки виключних обставин: 

існування їх на час розгляду справи; істотність; невідомість про них учасникам 

справи; їх підтвердження судовим рішенням національного суду, рішенням 

суду конституційної юрисдикції або рішенням міжнародної судової установи, 

юрисдикція якої визнана на території України. 
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17. Аргументовано критерій поділу нововиявлених та виключних 

обставин, в основі якого покладено обов’язкове підтвердження судовим 

рішенням тієї чи іншої підстави для перегляду. 

18. Запропоновані зміни до п. 1 ч. 3 ст. 423 ЦПК України, які обумовлені 

тим, що у випадку визнання КСУ конституційності нормативного правового 

акта або його окремого положення, відсутні підстави для перегляду судового 

рішення. При цьому, встановлено, що вказівку про неконституційність 

застосування судом нормативно правового акта або його положення слід 

прирівняти за своєю суттю до тлумачення, яке не може бути підставою для 

перегляду судового рішення, що набрало законної сили.  

19. Запропоновано зміни до п. 1 ч. 3 ст. 423 ЦПК України у частині 

перегляду виконаного судового рішення, що полягає у можливості перегляду 

судового рішення, яке набрало законної сили та було виконане, що 

умотивовано необхідністю забезпечення права особи на справедливий суд. 

20. Встановлено, що перегляд судового рішення за підстави, 

передбаченої п. 2 ч. 3 ст. 423 ЦПК України у випадку наявності рішення 

ЄСПЛ, є додатковим заходом індивідуального характеру, що застосовується з 

метою припинення дії негативних наслідків судового рішення на особу, а 

також у випадку суттєвого порушення ст. 6 Конвенції при розгляді й 

вирішенні справи.  

21. Встановлено, що до стадій провадження за нововиявленими або 

виключними обставинами відноситься: подання заяви про перегляд; відкриття 

провадження у справі; підготовка справи до розгляду; розгляд заяви про 

перегляд, що включає два етапи: встановлення наявності або відсутності 

підстав для перегляду судового рішення та перегляд судового рішення за 

наявності таких підстав з їх урахуванням; ухвалення судового рішення. До 

факультативних стадій провадження за нововиявленими або виключними 

обставинами слід віднести: апеляційне оскарження; касаційне оскарження; 

подання заяви про поворот виконання судового рішення. 
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22. Запропоновано надати можливість особам, які не брали участі у 

справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) 

обов’язки, та які подали апеляційну чи касаційну скаргу на відповідне 

рішення, звернутись до суду за переглядом судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами з метою забезпечення права 

доступу до правосуддя. 

23. Розглянуто цивільну процесуальну форму перегляду судового 

рішення за нововиявленими або виключними обставинами як 

регламентованого цивільними процесуальними нормами порядку перегляду за 

таких обставин судового рішення, що набрало законної сили. 

24. Із метою визначення строку на подання заяви про поворот виконання 

за результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами, запропоновано ч. 10 ст. 444 ЦПК України викласти 

у наступній редакції: «Заява про поворот виконання може бути подана 

протягом одного року з дня ухвалення відповідного рішення суду апеляційної 

чи касаційної інстанції, або з дня ухвалення рішення при новому розгляді 

справи, або з дня ухвалення рішення за результатами перегляду за 

нововиявленими або виключними обставинами. Така заява розглядається у 

судовому засіданні з повідомленням стягувача та боржника у двадцятиденний 

строк з дня надходження заяви, проте їх неявка не перешкоджає її розгляду». 
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Додаток Б 

Із метою удосконалення цивільного процесуального законодавства 

щодо перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними 

обставинами розроблено наступні пропозиції щодо внесення змін до 

Цивільного процесуального кодексу України: 

- ст. 14 закону «Про судоустрій та статус суддів» доповнити частиною 2 

такого змісту: «Учасники справи, яка є предметом судового розгляду, та інші 

особи мають право на перегляд судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами, у випадках та у порядку, встановлених законом.»; 

- ч. 3 ст. 2 ЦПК України доповнити пунктом 9-1 у такій редакції: 

«забезпечення права на перегляд судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами у випадках, встановлених законом»; 

- главу 3 розділу V ЦПК України виключити; 

- додати до ЦПК України Розділ V-1 під назвою «Перегляд судових 

рішень за нововиявленими або виключними обставинами»; 

- ч. 1 ст. 423 ЦПК України викласти у такій редакції:   «Судове рішення, 

що набрало законної сили і яким закінчено розгляд справи, може бути 

переглянуто за  нововиявленими або виключними обставинами»; 

- ч. 8 ст. 170 ЦПК України виключити; 

- п. 2; 3 ч. 2 ст. 423 ЦПК України виключити; 

- ч. 3 ст. 423 ЦПК України доповнити пунктами такого змісту:  

«4) встановлений вироком або ухвалою про закриття кримінального 

провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що 

набрали законної сили, факт надання завідомо неправильного висновку 

експерта, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного 

перекладу, фальшивості письмових, речових чи електронних доказів, що 

призвели до ухвалення незаконного рішення у даній справі;  

5) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення 

судового рішення, що підлягає перегляду.»; 
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- п. 1 ч. 3 ст. 423 ЦПК України викласти у такій редакції: «встановлена 

Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого правового 

акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи;»; 

- п. 3 ч. 3 ст. 423 ЦПК України викласти у такій редакції: «встановлення 

вироком суду або ухвалою про закриття кримінального провадження та 

звільнення особи від кримінальної відповідальності, що набрав законної сили, 

вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено рішення;»; 

- ст. 424 ЦПК України доповнити частиною 5 у такій редакції: «Заява 

про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами може бути подана особами, які не брали участі у справі, якщо суд 

вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки після 

апеляційного та або касаційного оскарження рішення, про перегляд якої 

просить заявник.»; 

- ч. 1 ст. 426 ЦПК України викласти у такій редакції: «Заява про перегляд 

судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами подається 

у письмовій формі.»; 

- ч. 10 ст. 444 ЦПК України викласти у наступній редакції: «Заява про 

поворот виконання може бути подана протягом одного року з дня ухвалення 

відповідного рішення суду апеляційної чи касаційної інстанції, або з дня 

ухвалення рішення при новому розгляді справи, або з дня ухвалення рішення 

за результатами перегляду за нововиявленими або виключними обставинами. 

Така заява розглядається у судовому засіданні з повідомленням стягувача та 

боржника у двадцятиденний строк з дня надходження заяви, проте їх неявка 

не перешкоджає її розгляду.». 

 

 

 

 


